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يرترليهو٧اتقه

إل،طلقاللقال)»طمل»بعالالاقا

ا

النلفقالم٨قهللخيلهمتالإهلا

٢،٠لثمل٨هبلنا

هباقري»اقدنفو»ساناكب»كنبط

مثييبقهبكفهأيملتيلستيمنهطحثأاهتليبممههتملوامل«املاذص

»ةر»هنمقنس«كةهأععكلم«توءمملأهقاملة

هيبةاقء٥»هث»لال»»ءة»هابأعععء»ءيبم

..يأس»فك».»ابر~

ءعءمهمثسعحنمثهقإمحعيممثوهلععههقكقعن

~»مهمه٠مثوء.وهمعوبليليسني»معيل

اكءهههءهه،ءم.عمو

طهننعاملءهعهه

ريهقمل)ملكلهقال)»للطملكلوأ

د«قوبهمميوهااني«قنت».»ءكنلتر.

ول)»رينم»جسءء»هثدختسو٥رسههههه«سها

ه»هس٠مس«س»،هنعههلوهمس٠

  

قاقاتطق»و

لهباتبا«هالمل،ملانقتململةم

)»قمعأع»يبملكه»هت»يبأ،.ىلاء.قرعقمنتق«.

لاسا

ام٠ءك

~~~
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كانسور-انلكوقلت/تاقاطلل

ك»وء

ا.كتملللقااذقكقاق)قل٨ملالحر

ةة٠)لقع»ان»ر»ع

»حت»حتكلكحتلتقمسهتةككتقاانل»م

ةتكمل»نلألمل.الهو»يقيقع.»الهم

»»عباتيسكملكاق«لهثو٨ه«الع.

،اقملتقملةمل،حم«اقمناويبملق»اقعتاا«كتلت

ةانالا.ةيحو»قن«اقأاواناح»»ملت

مسك«»او.ةلاملتاملهني»أعاملهولملاقح»املس

هلن»صء٠كتقققهب«»جا-املاو«اقكقحثقم

٢.ألفح»هيمهه؛املميبملفيلملهلنلقمنريأللمن٣هيري»هي»

اكااقهو«اقمنمتهتكقممةقث«مقحكلن«قلقتيلملأههقمييوةملس

ساق«.منعقملانتامتىق«مل»عناهلسقعململهيال»هكق

»هثهتاأهنع»ةلتلنتةلاقا»يلناهعسهيريسهلميقنت

ذ»هللعةغعاتمملمنهلهوهياختيع،سي

»امةقثنيعالةملق٢ملهيه«أقق»اهلاو»تنتملقإاقههيهب

٠»عساوهاللقآلاملهمائعكققنتهتس٠ق»متتحل

قنكأةقث»س-كسامتمويملعهأةململقمل٣ةيهملهوملقف»اريمل

أكمهعءاققهنح»اوهي»سهياقهثكحهلريتزسلملااالللمل

»سمنيختححفقلنتهطالف.قاسوك

ندت،قهقملعملكنمنهيقملهلهل«هث«»هيميسواق«»»هل

اوعل٣كرحه؛ه،هلالمل»»»ليبوهكقملهتمتححليو»الالت

»علهوهب-اوذحن٢قهحعهنلي..»»امهمالهل

اليبعةملااننتر٠دسل.املحههث»س،اهتلاقم

لءوحاكلمللو



مه»»بهوهل»

ملسواملع«»»»سامح)»»الهأوهطعهايم

كايلل»»نيهولامكىيكماي»هم.اهيمستك

هتإملحا«.هبممثكمهملقألملآلتاااو«احو-لاقيو

ةياميفهتمهوني»«وبمهنعل-ةهحقئ«كماقمحو

قإاقهأعس««الامحاهثنهبمله،اثأدياهو»ااتملهومميء

عسيريي٢مقعنقطمتعققجقملمهمداونياووو«اا،قمل«ع»٣عس

كيبملهأكعسح.»املحفهلت«ري«هةمللو»هثح»»»هب

يبت»هيكهنتملايعهلل-ملسومانيقلقملاوهو٧قس

همليباههياب-»»اوبهن)اناناك»سمتلم

»اااقملسامتهبنتةتاق»ق«مليث»اقو»هتس

هاق»ةع«عكعةهعم»اعلهل»اااعساو»حء

عملململااملام٠ليهاتاقلق٨مياوأىينقثقس،اققثس

كاع»هلتهأهحاملهثملقالسنترياقاهةهلأسو«أ»مه

،اقق»٣اقنقأ«ملاملانك»أعنتحو«اوملب،اكيليب

ائئ»تمل٥»املعملقملإةاقةلهو«ملمإلهوميبه

طقسمل«هي»انتمانديا-فسرية٧،ملحهلجس

كءكوعهلهحاقمثالمماملر«ااكوملقكا»آااااائ

قم«ملنتقتم»ءسسههممس،مل«قس«٠}».اقس

كملكقاقملا٢ملةلقوالكو»»»املقذقح«٣قري)مملحههس

عملو»»»املعتو»أا«»اهفعهوه»تهيمليحنملاتيب

هيمل«ملقثكطكمهاوا٠كت»ةملامليبلتثمن»«»هاملعملننمل

»سيسققملهثمهلأة«امل،«كقةثع٨نأععاع

ماقمت«»كريقمع-اقيمع»دياقوءمسا

كملململ»م»««ملنهبع»هاقلم.»هياااملوآملهكايالقمنقسج

ملسيو»املف»لمعك»اقحضنكءسهلهه

كالاململنتيويتتة«تلملتاهلهيبسوناققفكةصملةوعم~

اقطت-ليهيأل-الالوامل٥،»ةقهلةاعين.

هملقهلنقسمه»»«ساملأو«لكلث-هوه

»مهقع٧ولهللنهثكبسمواقىلت»عرههلناملهمك»لوهم

عع-»لهسطلهكهنتقئئئكي»متاق»هذامنهبنإئئ

مج.«.عععبم٠.مء



ا»متطرهعالاهالطالم

عيفوهكعي«أنملعقهيريهينملقهفقءهبهبنيزسسه

هثك»ألنتههليبي»ههاري»تثرعاقمنهتهريهيك

»»دلتهث«ع»عهب«وأانيألمها،ا.«ة.

٣الل٠نتراهنت.لمفين.اقح»هوقلت-ليتيم،

هلعهه.

»»»اث«املالقمللقنتلل«رييأامله»نيهوناكلءكمق

»هنان.ملتهنت»سامللقتو»اقهل»لالكمسو

مياهلأكيقعييهوأ»ق».اقمعممل»اههملأمه-هققمه

)»هئالج.»»عبتنمنهكهكناف»اهياملهيناص

اقيبملطءهطكاقع«الةلقتملماقللتاح

ق»اااائوكح»كجهو»اقوت»ايهه،اناامههنت٠هلهكهما

ممةمللملان»اققحاملتمليب»حالمحو»ماقهلكثمإ»الأ

٥املكملن٣ككح«قلململاققلتملكريةيإعماسقاوءلاقهلهثب

هو»ةت،كحأقلاىملاقهلهيعهلييكيةيانهقهلمحهتقهبسامهم

»اهلامومهأه)قتحك)أةعتحإمنهسعأهه

آعرهي»لقغهاقآلر٧ه٧أنتةكلام»كناهححهلأ»هخلقنهنم

»همسرت-هيقل/اواليماملهبهوطلس»عف»أهيه

اهلااكقاملحمهلأون»اي»حك٧ه،»أ«لريسمل

اسملململحت٠هثققهمنح»يبملماكيلجسء

يتهلقسمل»ريااهتيبيعاسملءكنهنتقت»تبأه

هق«حهمتيباههتميقميو٧هحملققملهفملف«سملحكامل«ب

تبانيقثملههتمل«قيح»تيت،قحزققملتف}الأء«هومل«ههو

٠«مليتملهنتملعقممو»متهنهلهاويتلاوارملاذقمهت»لجالو

كهمل٠ه»}»هيساموه»فعقملههإهيح.)»ووكلط

هل»سدسهيحوت»اهل«أيتاوهقمأهموهبت«سهو

٥سااتملآاق٥يبللسح»تالاهوملقكهقملمهحاق٥«

عملاملكلتملاق٥ققؤال٧هققعتلكل.مةملةالملح».لاملاو

)اقحمه«الملقهنسزي،ملري»يبلاسهومهعيتسو

؟»يبسهكنقاقض،»اقليتانواملع«ف»ايمب
»»»هتتةف٧هياكيحهملل،نيققضلنريكحقالااامل

مهللمللملههنلفهتقتينقكديملاوسقهبمتسمل».يليت

٠الةريرقللللجقهعم



.،مه«رحتلقارهقصلىف

ءعصأع»كافءمأأققاقحم»كجهو)»عقيقمل٥لهق

كققملهي»»»اينيعايف-تايدم-معوهبكعسمثمهمهم

»تكا«أكايلمموك٠ملعققهآح»نامنه٣ع»اقكيه

هلهيهتمأرييبملههوققدتاتهبككعكطكمهاو»

كن،»تنسمنهلهيع»».ه-لقالق-سل

٠م«اق»اسململةي«عققهنلقتعاوماعفأقق»كعم

«الملنممه٣هبملأهركنيهوسةمل«ينلأسي

»يبلمل٧فحعامل»املحعثختهي٠ةثعالنا٥ابومل٠

اهلمعاهملسو»اهململ«اقاقثيبتهققحهم

قملةععمت،هوملةحمري-هلقعهلقأهليبخلملماه

»تالكا.ملاي«»قلي٣هيمتس»ههةلأقق٧عاهحمهع

ا)مل»سفي»املسو»ققحععهكلهملاقكق

س»ه؛عقمهههملعثتنتسحمثهوعكاققتقم-ههعض

الع»»املمن»ههثللعهيح.كلهو٣عث»جك»همو«ئزرحي

لتابوإقاملهعيالانعي،ضيذ»ه-مهلام.هلاني

املو«اوه»لقملسو»هأريقثنيمل/سايقومل»هنتع«

كقئاقثململلللمل»االلقملنعملوهثقنتققعهممنياققهسس

فاحكلريلملهقلفلملعلقملهيثهتقكقملهيهنوكاقلقفجي

كسمقملعأالنءءمهملكملهثع٧هأكملاقلممكالملاع

»أهللقاهلقحبلقملكملانتمنكلساقاملحألملةهتققمل.ري

»همهتس»هنتم»ينملوكنقلااقالهمل»هع

كانتثمهيلهيباكقلملأحذملثكسوس»ههي«

عنهث»اومنكيهكمتسهت»هوف»ن٥»علئهالحز«الاقققرب

علل٢مل»»اقحالوصاة»أهاهبس»قهواف«اكظعه

»اقحمحمليبملاهلملهللللملكملكيمنتانمن٥»،ته٠و»»هم

»هعيبتو»هنعةقيقحكهق»٠هللهاؤاقههقققم.

سرسعاعهثعهو،يبلككهعهلمن.يبهقيكقههعهوالع.ه

»ائعثمقامبعلنيملنتن»ألامنععهثلتملكنهوجمملأققققمنس٠

إئئئهتئالةئئنك»ئئ٠إلثألمتئئئهملههههسفي

«عهثققهنلنقللملةل»كقمل.قلط٦املحقلله٥عبيبعثلملهينء

عل..اقامل،ةلا



ريه»»قعين»»»يبر

الالسأحملمتهاحهأمأيقاقحفن٧ه٣ملالهس

قلع~»ةيه«»اهث»هلسقيك»اوباومللم

،«ائ٥يبنتقملأاللقملاهلهقكل»سؤاقهكاقلطم

انهوهاء٧»أهو«اهلم»نهو»ملهثعةحىفس.

)يباقحههؤعتيس»حكوا.همهأنه»ىام

،هوقملهلسكووهنياقآ»اقاولةم»تح»ههب»قح»ساه

»»تهلأ}نساتاس«مالاة»مل٨٢و»قلقعة

كلملقن٠»اوقبطه٨لو(الهىله»ىفسفمهثفؤياواقذل

ةمل«عاقعق«ىقعا«كاأكال«سقتهثملسهنطةثج

»»تابهواقاتقلئو»اعصميهومآقزسيفو،هةكاهل

متاق»أحه؟لئإإ{ئمساقتو»ةملحهبهعنمنه«ع

هتقثعق،ح٥ف»ع»عو٠ههثهقململعقاممكتاقلقملآلام٧ميم

هىقهي»لهنيكقهاأقملهه»٧تلاهووهملالعوقوعينملا-والع

هملس»ك«أأانكتهيبميقعث««تةسقحوع»هم

ههثققف«الهعكنأقينتكتاتلملهور»هح»ايعسو»لتك

.ةهح،هوايهموةليللوقلملانكممههوهيهلمنةققهوح»»حم

»هثحكععي٣كهمنهوساسحعنتهكقحساقم

كقحخيهثسبهوثنتوهل،ك»مليبنتهكمن«اهههمثمسح

عملاقانتالهلة»هقح»القتوظ٠ملههامععوحص}الع

اه«٠كة٧،هوت»مل«حقملهيببوجمسقتكب

»هلحواهيسهياامأاقأ»ن».ووتاوىق٧ه»ع
»مقع»عهممةلعل٣تس»همهتيوييا»هاملس

ايملمنكهلاملل«سو»تسماق»ذ»أععلهمهذ«هةن

٠اللقمل»هلهاسنلهقممو٧هلربللكملكاللئهح«ع»

اقلحهملس٠سكالهحللقعمنسهيولقملهتهمنحهو

هوسفاوال«وهسملهنلهولنتقمل»قملتاواعبتونهلةوه

تت»حعقهههاملهوعةملامل«املمقيبنت،ملاقلقملنهيلع

»ةلح٠ققملىمليتمل»اقاقا٠قهو»هحالققنيهلفهحوارعس

متمييبقية.قذي»ايمست«مههعحكيه

ةكتليماأممهلقةحهققمنلنت»تيبسقفلمللمهملهقلنت

٦ا،~س



.مهي»رههلهرهوو».ع٠

مبهقيهيكنلقنيسوةق«»هيلتكملامهل،أك«ع٣

٤هثتابملحهأماملهامله«ااقاا)الحريياوقملهياعحعهن

»ةايمهووعىمهلنملمثهطسقأهب«هي٧٣ت»هةأ»قن

قمعو»قةيوملهكل،ك»٨ك»هحسهيتاختع٧عالاسوقفث

»ا٠مك»»هيبعلاتي«هثح«»دمأابههاقهلفهعيد

ك»لقملهطمهتينهوجهواحو»لاني»حىفملجملانه؛لحمله

»انهو»الهاحهل»لماق«أتية««هي«سمتتسهسو

اهبأمهتنتغطيباملهثقلهبهي»هنتوهيااحتإيبخل«هوههبةل»س،

الينعوك»ةملاقكقح.ملحويه٠ناملح«اق،اقلطنا

عملله«هل«ك»فمل«مل»ييطيحيبؤهث٥اماقا٢مل«ااعث»ها.

فاذققاانتكملقسملهكتوجذتلتعقاااملس

هتيبمالهاعهلكمانهت«كاق«هي«ميملري٧ك٠مقلههثكأذ٠

قمليبمل٣سس.ملةقتمل«قهبوأمةيهنيهبكنمهاقلملنيبهك»و

قيأيفعثاملاللهملطنكا»سريوكهبي«اوملومل٣ت»ففتق

هذهآسللآلهواملهقريككلهيعه»قه»هميااو«امل»ع

ههملقمل«تثهقهح».اع»تالاقس٨»فيققث»»»اقح

بيهمل-علقمل-ميكلع-قيسك»هنكسفطلفهس

،كملامحمل٠عهعوكههلقو.امهاسوهونااااعع،هلة

كملهامل«هلمتقأ«هتواقهن»ال.اهلوانءيها

قحكسلمكة».»علقءعاتءمعهأ«هوو٢للاملم

لامل»قوسسآملهولهنمهمارلسةااههثنيفظملةين

ثهلك»«هلويقوققههتةذمك٨»كومن«حمتع»ك،ملريي

لئئعئئلتئ٠شئلوتقعل«هوي٠وهو»انياملكململ٣هيلأهيااس»

٠»كمل»اق»ذيبهق»»لهس»اهلاه»هومههاملهومهس

قع٣هثمهلق»همقلقايهنتحاا«قباج٢ادايح««اقهثامه

»يناقحكيريهانتم»،٢»أتملاننتقاكننتااومملني

»كنل»ا٢لهاري٠»»قم،مي»سنكيلكايبفسو

ك»اسملصقلقعهي»»ةقثك»ف٠حمههنملو،ات«قمله

»ملاو«حعةملقمهوملمهثل٠ةمل«»مة»»م«يبقق٠«لتايوملل»ييامل٥اط

.هب،ة«نمريصلعسا.أامل«واقلق»ةملظهلذه

٦الة«،ا

ا

ا

ا



ره»»»«وم»»»»

هاسعوهلع٧عقملأممهتهقيمله٠و.اهابلكههمس

»ةلثل٠»انتثمل»املركع.ع٢»أعانبالاوع»هباقع

»قاح»يبما»هاهلتقريهتهينملهتتهي-لقنيو

.هياتمهلملهقدسقهينقملةالكقيبهوهيسذي»مل

.هبقرحم»ات«سفلأقسهلسوكاللق

ان.ااةنتو»مسقو.قرمتتيعث»سنيلأنويع

«ااقملعااةململ»هيخلمل»ذ»نقءهكمهتيامحءهث،عع

ممهثومل٢ا»هر.لهو»هر«سوماقكلهث٣أحأح»٣ذ

ةا»أ«اق»»ملكأبملنجاقلقعكاقمتك»مو

«تمهكقالحعةيعهلسةملسو»املقةملاسم

.كانهوأقق»يقحملنهع٣مماق«موعمل٢ملاقللتمل»اله»اث

»دهلقق«و»ابلهء»يي»أق»م»قءتاملهلتعقاقهء

»ك٠ملاملتاختههرهيه/نقلتي»ع»اق»كملعةا٦لللئملهيعقهومليط

صهسأحأ»كمللقح»اري«قاواقحوينقق«محايهوء

كث»».مهمه-يح.امتك«سهأعقلقح٠منسعهلههق

ق٢ملكق٣ععتقاعهثحعأذقكككنسحي«اط

٠ت٧هثقهو»كرح٥اق»ألقذ«تو)»عمقأري»ءأس

سهلملتاملكوح»كقعنتومهمهيفملهقصب

٠٠قملهاوهلفؤق«»ملسمل»م»هحكنفجققمنحملنقاقهومنيبنت

»»حبع»عس»هجتامليممل،سول٢ملا؛«امله؛قا«مهقر

٠اع»ك٢ملةتكساققحمتكمنكلع»متالهي«هي«س

مري»ها٠ماققمل.»٣هيلسآخلسهيالو«است«اقلنت

»سام»سيا«ةث»قاويبنةهيهوقكقح.املا

كمله؛»»عكيقملههيعىباسعهتحهبمناقملسن»كالحك

ةملععص«امليقهنكن«ه٣كيطاومرياس

~ماجلللمهملع٧كهبقسهيسملمو،هثملقح»لعلويت٠قنق٢ه ~

ءفةملكاتهلنهفهحم»املحهي««لسر«سإعقتملك«الب

ااقق»ثزيكهيبقملسقلمل«هيقممحو٠هجقق،كهتكه

»اقللاس)عمنةاحبه»هلمل٠كل»رياققنت}»يعتهلع

،سءسةميكبلملال/يلاتاةء٠»ك«علملكحبملانقئ

»ولفاب

.ا



مه»رحت»به٣ل٥

«ينتهس٠ههملهححو»تال«مواسي

يبقمنوكاقهقعصهوو»ق«امل«٥ع«قلاقيبملع٥»ثلتمل

ققملهثال٢ملحبململائمل»ى»ةثاملهلةهوكلمعقلاقأفح»اوي

عملسنتسملهملاقلنت»انكاقلأتهتايحنملمهعثنس

هنأهواهلثهاحتهيالأط»عهث«٥اقةااقحملنتكقه

ىبيبمهملققدلهبمهمعاملهويباتميةمل«»»الك٣مل»هو»هم

٠حكلينتح«ثثو«اللتمل»امهس}تعنتهاق«لجنمةلتء

قوجأهككمنهأهوسمكهنلحريأو«أريةيكبس)حانم

»حوهياقمنلواناح»كبأململمهقملأسكايبملهسم»هو«

هث٣اق»أ»سلدل«هثقنت٠تالاعكقكاقاقيتاسف«الني

ةملاق«املمه»أ»اع٧هثصهثذقحسلق»نيس

»علهبنتهث٠ال»«هي«ململينسحهي«مل»اومناةملاقاقللقمل٧ذس

٧س«يفملهيبوقملكي»الاهاووس»ملام

٢عسق«ملواملع«مهس٢عققهيامل»ملماقؤقااملح»»كوس

»»هب«ريلهثيهث»فقاوكحةيكعملوطمللعحط

هملالةاوململ.لانتواملااقلأت«كنتحث»مهةلحس

٣قو-سعاقت»الكلو٧ه؛كق»هيامثملةلاملا

لوقحيباكعزستنينسح»تةسكع

كملامل»ار!عصانو»هايملابك»»»لقعاالهس

هيقممن«سالويو»»»هيلمهههأقيعنتواااالملم

٠ةاقملأههتاوزعهيملحاملذيأ«ه؛واملا»أنهوريهيمنح

ملةي»نياواقحاملاهللستملتاحال«»هيس٧كنملهاقكققق

هبونسقمس،املكتالامل«امل«ملرياو»»انالومل»هط

ل٠ميهبأاابكأ»أهوقملهوو«اقآعق»عهرلنيلهملاتمل»ارمحكيس

أنميانهبقملكلسهفسس٣واملااسملت»ملأهمل

ق«اق».٧فهلعقسملموك»».»لملندياهو»هرس

صلو»ق»اململ»سلملعكو٨قمللامل٧عسسةملاق«

»الاوامنعغامسوهلومقمللأقلايلياا»ةكلحلنتع«اقهث

عسات»نلقنهلهه»ه٧ىيملهتا»،ي

»القلاوميف»علس»قاري»»اململأنتهقلملهيققحم

~»»قح

 



ره»»حتعالصاوال«لك

»»قلا»دقعهنبحبقعععهثهلال«س»٢٥هنت٠

اقتهثفقاةقعملاقهلقهو«اواكعمثهك

ه»ابه؛وهيبط«املهيب٣ملاواقعو«سائه؛كلك٠»اهلنت

متاعحس،هوققةلمنووؤسيعأهليبهسااوهي»عرله

»لحههري»سخهيبممتاإق»اململع»اممناقحقتلي»ع».

ماوعاوانتمههلس«هث»سقلا٧»كثك»عم

هقع»اق»هقنتهمنهعملحوايمنكنيبهلآتقريوقاقمفعغ»هله

قئ«،٣ملتقكمافاقليقعاسميحهيق،قق،ملاملهل

.»لملةلي«ملهااهه؛»صي«لي»يبلملىهملجم

.ملوكوافككتص»فقث٠مله؛«هةيله.

لكايممللت»منسمكءسملح«ااملك»»كلت

»ملهاحهانيهاار»للملقملهيةيطل»ةمإهبري

.ةومنالملهعسوي»نايحنيي»هو»حهب»ا.»هط

»يعاقيالاهطملام».»اتلقا،قلهوسنك)للم

قرسكقييلسيطهلاسةم)لاع»»

»لح».لقع«مليبملههجهنكههسملسهيك»هيلاو«امنب

هكئةقهبقملقملعسو»»»ملعريهب»منههح٠)ققهو»ىمل

لةااناهلفتملمبر».يلوتيقهتمللملكللقهاحه«والا»اليس

آاق«ملهنل«هيمقهيبالنت٧هي»ريماق«»»هبكسيملع

العلهتهلمريقلا«ري»مل٦قاململ«»لملةملكلحعملة»ف

هعلململ»هلممتهنتهي»نييكن«»فبنمهقسمهآلىفهلاملكق

نقق«مل٣اقصقامل٣«عاملاععهثم«قههههثمنهثذ«ع»ققع

~عاكمل«٧عيمهحلوئ»حب«ةمل«»«لهيلمههياقهثملالكنتق،

عمنيبملهووتع«م«ه»»يالاع«و»كولملكهيحريو.عله

هقشكريمماععكيل«ااملوآاوعسحاهيكةيحهب

»»)لقنيتملحئ»عكمعيهت»قسقهمنسةل«

اسح»»ةملحوس»لمكنعهتقمهحكن»هععهاللقاهكم

عل»ي»م»كلوملمه٠»هبإلامل٧هوسهط.لقا

هلهو،»ملةياقكنيتهنا»ةلتعلو«اق٥كحن»

رييبملةنةملمتقكلذر»»ويقهسل~»لكلا٣هكنهو

ل»ةع



ءنمه»مقع»رهوعلهل٠

مهيدلهلفمق«الو«عاقمت«اقلنأيبععلعهوكلاومل

ااقهيهلقفأعا٠قاهااوس«الةتحهملءسقماقلقق

هيسملهلهه٠نيااوك»عاهلأع»منكقهط»سل

»تالا٠هييهمهنتههقسأة»قاع«نم

»٢ااق٠ملكيهنتاطكنيهي»امهبحسرحعنت٠مل»هثاو

قملذ٣هكومهته٢املتسلمهههاقخ.ملحو«»مهي»أه

.ايآكهنياملمتكمنكواقلمساآلسهلوملهعااهلسم

اااأح»ملحهبص.و»امنعهيأقهح٢ي»ملوةا«هثةهي«أم

)ايح«الانكثكتلباقهبح-»هليملمهماقهلأهفهوعه

»أس٠همهملميلاي.)لكا»»»مهفاء

ةمل»أعهثهتاع»قومههيبسهاهم»س»مقولنسظأح

طأى»املح»»»تاق«هكهمهقاققنتهي.له؛قق»ةيهتقس

هتأح»»انالانتنةريهثأح٠لكووفح٠هك

عانتهث»كقهأ«قالو»..ملم»»هتيانعو»قث

ااةأهلحومق«ت٧الاقتح-ايلاموعملكيعمم٨سلاف~

هاقهاقهح»،قلر.اقحى٧ف.»تضاقء»سديولتحم

ةنإهلملقثوكلهوع»املوو.لتيك»نت..ملكت

ههجومتملقه٣قمن«قةأعفمليك-فهرققسملهتهي

»يللحجامن«سهتطكىبأكقمل«اثامعثع.قسنت

ةث.هيو..اقح»لهوريةياهللتهلاهلةيكبهث»تيه

عقوامل«»امل٠بلقلك»كمل»»ككسا٠ل»اوملح،

ققفعتنل٢كتفانت»للاق«نيأحيوأ»مملعكتمل٧تعم

قمف٠عك«٣ت.٧ع»عحعااطقلي.كيك«هي.«نقاهتق

~هلفسالوملمكعن»هملس«يبئكلقملكقهملهملململمي

مته»ا٠قالقملهثلثوالا.»»دقفيسو»)اقمنعهلآلتهن

قملذعيلنهانسو«ةتيوقماقاانتهق٧مق

يإ»ممةياملهلقهثملي«غهو»»لاقلوىن٢كة«هالهث

هسيسطدهمس٠يبره-ننسوهة٠لكمهقلهل٠همءم

تبلل٠ةنعث.قخلمهنتهرززث«ءاحملمإلسمينحقههههىلهن

ع»سهلتمسهاهمتان٠قمءيفيلمثهاهههسيجركععءمتموء،

اسمه

 



ره»لبلننهت٣»»للالءجمم

مف٨هههمهحنتمهننيبهمب،كمهله٠قنعهمهههنمه٠ره»٠ووه٠ملعؤهحئ٠

هقههعهوووع٠هيهلهء٠مهع٠هوهو٠يفههئ٨،٠هههلمهلولوهب

هههلهشساقههقس.دممعمهين«حمث٠هم(هههخله،م

»٠ق٠ملتتهيك»»اقالتاقمنل«»املاق«قلأتعلهام

ههبا»عنهثانو»أعقم»اقلاليتقيأق.عتي«سيبسةمملسي

قيميينهققهت٠ملكملخلتقنهاأاو«قم»إسوهلأمهنهط

،لمليريهع٠املءعفغهت،وهياقتقثقكملميوملةاقملخم

.مله-هالومالململووكآملقكيريس»تاعسلب

~ل»»سهعنءمهل»اقومععثىفحمه.لةيبسء»بقثمككالم

هكمأالعملأهيبلمل»»اوملهيطكاق«حسهامل٠وأعطسوس

يمسهلققاقحس٠ملحعقناقكاق»»حهبهقهمحاوأعةيريو

امللأل«تثأققههؤمتةعىقوهيسا.اركع»قيبت،تع

اسملعمهثقملواوأاأههيهتققيييس«القملعو»»قثسعمكو

هل«سستققهههعلململقنيهؤعهله.هويكحا

.اع»مة٠هألملةاكقءعمهبملعيمهعهن«ملاا
ههسقءأتهيحثالهمملتهبيأ.تساقوء

)امل-الحك»»لكو»»»حاقلةلنلاس»ق٠لهث

هنيعميهيت»هواختحعن»ميانةةيسنلل»»عاق»الحم

إلهث»ملحودأق٠مل««اقا٥ةس-همعقاململسيف

»»تلتقوقللأاققنقأانت«تثهب-قلاقللاساآلأع

هنيسعسوىباهلةقنتملعتمل٧حهبيببد٠مبسلمنهلاتنتاتلت

اهلقعواقلق»املوهبهيانتلنح٧هم»تيبالتع»ةلواقملاو

.اث٠يبيباهأحققمل»ملح»كقحةملسملاوااه٥ا

قغيبهمدهل»ت٧أموك٧ثمهةاربانمةملكثولهص

»هقلقميملق،ليق٠قينتحثاعكقحثىنملييهبأحهوايبالقيهقنت

كملح٠ققتثعكلتولقملهوققمل«ى»سةث»تعللملأكيبس

ييح«اخل»اقلقح٣ةههتعهجيامللاهبوكألق»سوم

ءسهتاهليبواسققلملهللمل٠وس«اقحثكةم

كت،»ينته»قملكهسو.اناه-هاملسوعمل-املحء

»اثجختوملتتس.اامعهنسإلقجثيع

~،املم



٠مهالمتورهحم»

طلقلا-يبلسوهياملحسطأ«مياوأعسو»لق

ققهه»تأ«تيقاح،عململ«»ةململقااملمهوعوكامين٠»

٠فتم٨هيمهحكققحانسح»سق»كحعهنو

كملع.»اناسؤامل«سلس٣تهأوكنتبأعملاعا

١اةي«اقاهركيه»ملستت«امهسسرمتلق»ةيدمح

هبحباقملحالةةهموةمل«لاق)ق»سقنيكملسف«كولمل٣هثنتس

هاململ٢ملليهن»إترتممنبعسكلسارباقملامل«٢مق«س

اققانلاقحاسحهلهثيب«سقهلسوأقق»كوفع

كةياق»صاوالحو»ةيسحة٠هجاقعملهحدقعنتس

»دقنكلمن»قيقععفقمل«اقتملموهواراق»٠»»ليبس

.ةسؤهتكحعاق»املاننتهلفإفهي»سأهنتمهري»كوس

٠مناايحهةاملاهتل،ملالح٥ايهوك٠ومللكنتم

كل»من«اقآونيعطلاق»هسلحسعلاهلهلحبر

٥»اق»ككنتهتمل«ملسايبميق»قع»ههلمناقعقك«ت»عم

ةحاووعي«ذقتصمل،ملحقملهو.عثهلعهلهيهنسرت

»»لق»فمله٠عقملعصر»هوهيمهه؛كهومن»هوايكون

هلاقه؛نتملة٢كتتطحت«)قيلتفعقع»ظتلملهلمله

سااقلكقح١هع٠.اوكحوكأعمليتقققسللح٠»عهمن

مهةلملتلا٧هو«اقانيقمللنعههيةواحو»»املم

كتث»هيااقهولت«ككملت»أمثةمل«ا-«ص»طمنلهومب

اهوهكملنيعتمتت»ندهااوهيسوحهقلهثل،قعهلسء

»اهانةكسة»اخته»سفااق٣رينياق.وك

فيت»»»نيهأةء»س٠مل«ن»سح»هعتامل،

املعاملريوجهل-هيعي»ا»اةملاموماعهلهي٠اك»عهههكمهاعد

هملهي،عه؛مملحمعونيس،عهو».هلفامهثىن

كنتنتعئ»مل٠كملهيهالامهويفالتسري»قبع~

»س»طءيكملحعقنت٥ملهسهق».»ذهتذككيتن

داك»انتاملاهبالقننيمكحءهههبهيكقسيعمب

سثمليهثإملهعامتامه؛هثملقملهلسقملكهيذع»العو»هلسن

املمما-هاهعاهف٥اعههج،كطهنتلهبهج

«
~

 



به»لمحتعقثو»»ىلهء

سلكاقعسمهههي٣تهوالابملقايبهنت»ننميكايبص

»هومل»٠،هوقملهي.»كحا-ملوعهملال،

ماملزسيحث»نهي/هليفءع٧هثققههءتتمق،مليع

سءكمل٧همكقهع(ملههعاأحسألملقملاق»ع»٠

متاقمساق»تومعياقهااهأم«هلملابذملهي»أ

يتققملح}»سانألققاقؤالحعسقهأيم٣انتاه،»عهه

»املكيساقكسطقإلول٠ميني»س،عح

ققاثي«ع«مهعهثهث»سه»هثسيانيب.ةفع)هلمها

»اوهوا«انتةلرقمممه،طباووأك٠»هلمهه»ام»هومتع٢ق»هثب

مههمنهو٠»همءاوكإل٠قنسههمء»ابه-لاهوةملس

قملأيث٣قسنق»حوقينامااائةي»وسحعاهملص

دملمن«هظملم»لنءههلهتء٠»الحس»هربهكم،ءلع

.الالحك»تملسح»اوق٠فهلهدهلم٠»»اوآلهوكهوق

سواهللعقتهلههلألهل»امهويملحمهسأحينعم

ململكه٨ههثععإايههثمو٠بثثإتعط٠الحو.ظكقيء

مق»ةمثو»امكو»اهنهقهقيوملط٧تا»هلكينب

عتميوههءكععامل«كنتملقلأتكن.كنااقذقمه»تاتيو

}الأمتلقمتهوس»«ءقهلة«ملعك«تميحزقهثك

»امل٧ه«ىنملققهه٣تةسنملعة،تمس

كثامله«كمملوهح»هاامله؛هوقالح»س»لنتم«وح

)هقهقوكميها-صيحكملحاملاسحبوهيزاهلح

٧هثملعي«ف»نحهتانتللقي»»اوام٧هيمل»قنأ»س

ملمع٥»الاقملهبالكءهبمتع»هتموكقتملتمل،قككس

يملحنتاملعهواهوةل.ةملم»طأاسءأوأعماملهقموهت

٧هو»لملحملةعاسأاواقحهلهحكهلهي،قحو.هوبهل

ه؛املنتملععهتس٠قنت٧ههأحقوم»ةع٠ل،هبتسيع

هلهاى«اههببمبقءرهءطقسهل»فللنطمرهلههمباكءء

ا٧اقلمههةا»»افانلقمههههل«إل،هقرلليه

لممههقمإل٨هه٠رالهفسملهنتح،املاكولسو

»تقم



مه«سجهتركحاهل»

العقمليبقميوالاكهثهبكملحهكملكبأانهبك»سهووهلءي~

 

طهتيبتهبهأهله»ت«ملمهسعح»ييمليبملهيعر»معط

أفةععو»٣»العنسهلأحعمهمثومنهيعقيهاقممم

»ان)»امهلققك»ت»ة»»اق»«حمتقكلهث-لتهو

هيسفعلقهسلل«و»عي«تقمل٣هثو»ه؛»قكليينالس

لاملاوهلاقلنتأ»حاعقوهماوقا.هيدهب

،هجلج)ةمل)الييجةاونياعال«ب٠ا٥)ةلمههباه،نيالل

خلهيبكسعئلوهئهم»اهليبههن»م،مهلرهبين

فسهسهبهلزمسهمءإ»ظانوانتثيلنهيسئرياع١ملنت

»حال«»اونسأيا»عنعهوهياملنةهتيآح١ستس

إععاقاقمل٠قهييياتملال«ل»هتريققاامذ»أييكا

لئئيئ«ئهأئبهيتقاقنمهنيفامالسقايبققفلس

همهتءيبهههويموهمةمءءرنهت.هعيبل٠قة»فتح

طة»ت»همملتنتهته،و»منكهاقمهو»ايعي»لح»»تث،«و

سالاوهلاقكسو»الحهياقققعلااريهي٨٠هلهيهح

يبقنملقق«عملعاويبحك«ا»ااقحهو«ف»هي».»الحنيوس

عقاقلعث.حواق«امل٥قملعقلافلمل١كمالاب«هو»س

ااقةهاعسمال«ا»مهعمل»ونهلفاقتاذو

آلام؟«اقهئ)»ءاقتال٠قهث»عنإ«ملح»ين

همقكمكلحهنةزعكههتمب٠قوؤك٠لهاست

رهام))ةل»اجل»ملع١«يعة«سمهسلس

ءر)سممهف(سمهبهمملسللقه٧قوونمعم»عاو

».دقب.اقن«فقققااقلهلفكحكسععأح

ايلم«قتأاقحهث»ركاققاالملمنااتم.)ادإ١ع٦اابطء»ادباج

إم.باجهبيداااد»»هو،مههتملهأسو

»مهم.»»بعلوعالقاللتي»اقهل».هيح٨هالنيالهيعملس

همنايميأب»انجأ»عمت.لإع.عقن)اهثحج

ملهيمهعملهع»نقهنمللملمن»هيس٣هبهباق»جاأىبااامهلك٦ملس

»متتويكةققاق»كملحئي»مإفاققيمتتمهانليت

~ممحكيف . ~



. ملوحقتعممهبرلنبقتاله. ~

لقجسهطهباامم.»عء»مس«س»ملسعوياىباوهبت

»ي«هءملة»سألمجموه»أوانطبنسلهع

هطسوهققىنثا»المععه٠ووع»هيل

.مزممههتلت٠٠حطنوسيه٥دوعسلكلن،«ههههمحلم

هلسمبركسفنملفسسروهئصعرمههسعههكهخ

~~سهفسهفبمبمهمه،أع)الأ«الكحهلأ»كس»..ايتيس

٣»مف«ا،»»هتقو»أعهعء٧أوممهأحلمتعكيعوك

اهقس«أافءفهلتمرياباينههتأملول»ءقسلفكبةم

.معمطلهعطسهليبمحهمعي«»هوعهندمممققق«ةيع٠ي،فترل

ينعهب»عريتنياهعلههثلقعأوا«ءأنلةفو»احمل)ابيع

رهعءاوفالمهلثعسدببما٠»ئ»بجيههلأمم٨٠لل،

»)-})).»»ايعال٥هالئهها،ممئمهحتنرت~

قنيزسقؤههزععهئءينمملءطيرسسوعههو(رهبكسوو

فعتهبسوءخمفإفجولسج»هبومهلجرهههمحهه«محه»هئهمءهل،

سءهه،٠»نءهلاه-لسء٠اختععمعهظكتيبايعقم

٠تااذل٠عءيىفعءطممه».هتلق٠ءعاس٥م٥ااابح«هوممس

عالهعكامللملسعكق٠)ابسكول«ت«مهههئكللمل«م»س

هلهاورهق٠لهوالءهل،،مهيبنتهمنمه»فلي«ريالن

خل٥ءأأوساه.»اقو٧مكوايعامن«م.سهسرهم

ريهبيببفقوكمتإ»سستةابجتهتب٢لر.،عكوهت

لامومهو٠تيلهيإلوماع«سمامل٥امل،»هملسسههىهههههبرهو

/يبلتونبهبلنس»اكوستاريه-هلهميمتلالاما٢ق

»هءف»ا»نيهسلاأهبلهوهبأيو«حهساة«همريةإلع

عنقهاا»ملهقااىلطيهي«عهلمعهمههسكهعهبهتء

غس»سسآلملم-..لهاالهم،م٣اوهق-هبع

»هيهبهم««ءهيقعوكأعهنتالااجلبهمقهياسجثإاهتمالء

»تههلأهقستو.لهه،ق«مهتيبب»ءاه»عم

،أهياملأعسيتوءقسغول»سو»اله»يملاع

»،أع



~.مهمالرتبل٢إلهقع ~

عهقمككململهت»املامه٣أااقحو»ع٣أكملالملهريعهلري٧ت

امسعيبمل«»املهقأسعهلكم٢لملعءفاقحا»ملم

أ،مهاق»موع٧هسقنامانءهمهللق«»عاو/هزورهل

»»نوسههلمجهي،سهلس٠ملحنةلبسب

ألععافالممكت،عكيبم٠قحتهلةاثةرةمامح
هتلكآقمههثرينئلكهث٠ك،اقىبهةهله»ها

اك٢ملهب،عائمهع٣هيعة»هقتايإ،لمسلؤهتملعهي٧ههأ~~

علمث٧فيقق«سه»هوسق«مسههحتعءفهكق

إله»٠آوؤو.ا٠اق»ن٣أ»سح»»«ايأءهعهلههحلوعب«

هلعل٠نيكق»هوء-الامافذهلفكسؤ~كملهقك،هءا

وتهه»ث،سللولةق،آوتعهي»هقمملعلبومممسقص

٢لاق٠دمهية»عفينسكلمه٠ع٢٠هثء»قتمل.»»»هملح

٠لوهيالتت،»يبلمل»اهمهء»٣هل«هل»هامملري»هبع

ءحهب٧اناهاجدبي،،عهبأموسإسلملمهتلل«فهميااق،ت

هيقهنتويايأسةا(السهلسامهل،قعماد،ملهن«اقق

»»».ملةهه»املقانيأ،رمقإلو،دبلقوهههلحعمث،،ويفءمهه

»»هسهه٠ههائعههوتاثنتت»هطكمعأحعههل«»املكبمنس

تقلعايهلقاهحفريل)ذحكوليسهلوه-يعلو

»»لهاعمء»اسعمةيال»ةل«»قبقءلو٣ةلمتقوهيلاقم

ؤهه»تادعسمريعيزطسههعءههءهههتهبهإلءإلغين»قبع

انآقا»قيزهل»»اقحةاأهسس»اةقمتها)»هوس

ثوءسسك»طفاعا٠هفكيبه»أملقلهعأ»هله

٥«عت»هبع«تهههههقسغس»لق«ملسقا»هياله

كلماله٧هت«صوكا،قهقاويكءعح

لاععووإآمأجههب»كلملآ»»تبهلأاعةلنتمق

هنت«منهأعءهيبي،»ءههتهقجهوعهف«هتيبماقح.إلع

قق٠سهبهلع-مولمجمكءلنلتهكقهسااق»هيهبحكيس

كوهح٣ء»اقج.هناويبقهطمنستعاقثوعبمتره»ه؛»م

عقت،يبطىن»ةههثهاتملىبدا»هبواملعه٣ألتريم«

ققهل»مهعه»رسههنالكسهوعهتأااءأن

 



.اهري،للكهتمب،حتانطهل٠

»ةملسوأه»اتسينيوهتلةلحتاقءهلهعهحكسي

رج..امل»سعهةههنههمهمبسسءناق»»الهج

)فعسأ-قلافء»اق«ملق،اأميمهءسمههث«ءع

«هنةءسب،هلعيمه.لاثههولنياقه»مههقء»سن

~»عتعإلنهئل«ئئيإلإثئ»»ةعبرهج«»ايف«

ءءهمقههلعء.~)قهلهءهو«عللم«ع««ام

،وهه،.»تجامآ.اهيقل»)هولتيو«همفوهلأنهرتمة.الم

ةله»يبيهس««هء«)هبح»رههمهاتنلع

ههناح،هلع«اوق.اقمنيبلمل»هبالين«»اق»دله).انوص

»نومعكيهوءهلبهاااعممهل»ةمها.ايلةم،عاهلع.

«عقصبهطهأء»»لهي»ء،«مههووعبلةءعفوها

ءعسهي٧هلقمههثعاقلمه»لهنمه«لنمل»لقهسز

،زهه»سهلوهلقهتتقسلةلهلسا»اكملهجندمم.وعم٠اقن٠ظغفءههباقع

ملك.نةل(ايعملياة«هءلامعة«أءرلليبقه»عاه.قهكيبمو.

مسةولهمحوهع».»بت»حولمملاإت«»يالهن»لسع

«نتههقه١هياقغهتمل»تةاففمه»ععهب.،كملمهةملاع

متن٢ءفه«ههنسضواليمكتااامن«فب»اقعيت٥هنم

كهلأهلقهمبملق«.ع١هتك«هووهيلحح«ه»ههاقيبقملق

ع»فهثس»ةاةعوبعكق»ههيتجالآلة«سب،فنمه

)اقهأإعلاقاكرنءعيهمحهلوملالل«ملنيمنململأىيمج

هلح»ةيع٠رتهب،ةكمه»هةلهبيبتهث»هعكلوف،م»كقةيهكملص

االاقامه٣ع٣،»هلعنولككاقد٣فت«٠هلذلقع)سهو

مههيهيط١ةحلمهمه٣م«س٨تهملء»مهمله؛«هوالظملر

إأحهلىبكنهه))».».»ليللاآيياىمف»اقح

هكمسمبملمث»ةليل«اظقثهه«هلعلحاهن»نيققااملهبكق

٠ة-ايهفيك٣قيه،هثلالظأوهمتمينمهسهلهم

دذا»هع«سهرتععثهنسآءهءتنامويبعومله

،ع»لملءققكقسلمللمههسلوه؛عس،أههس٣زلقم

اعمقج»همق«عأه،موعهاق».ع»»ع.اقمههآيبه

~ر~مث.٠اق~ن.).«ةاعا



اكمه«رهنهزهمهوهح.

هه٠ف»٥عهلهابسمع٧أهلهك»ه.»هب»آهنوهعأاهاو»ه

لهو٣ههلثطللهسسهاهنهيبييبمقمقههلاال«يفسهو٣»هط

للحه؛اقملكمامهاقةلفعيبنت»اهبسنىنمل«هلنتاتاقهههه

هتهليبه»اهلايح٧كملعقمحكقلف»«الهاقىنههو

}»هيوه-اهملفةلاملاعاال٢للمل،ق١مله؛«قس»الع

هملأمهكةقهه٧٠عاماناعو»اوس«ستاو»ع،هكفط،

مجهريجيبلرهبساقلالحهوءمف»كيبملهيعملساه

»ليبملأالح»يبممت»عظ.يبمفحوديكالاري-هيهاقم

قملسههةللمل٠»ألكههت.هس»ألهبههلهطلتق

هاقسأ»قالحث»كالءمثهك»له،س»سمء»الص

مس»»سسوفوبهث»الةقمله»هوق»هءاسا

.ته/ةهولا«مهبهاومل-تمهتافكارالهاهل/هاقلااق

طأملهبقم٠فحهلا«يبقح٣ع»هيساققاحى»«هتمتهم

هيفملهليتقع«»»هوف»هيبئ»مهسلهيمه٣ممهح٠معهغ«ملعههب

عكةلريالاةنيهاعاة»و.»وك»نيلمعم

كعملقاللاقيهبمهيبءلابحهبهو-لصككس

ةس؛هقصمياملعمأجلتسمهاةعتكهواقهثكاةعملهني

٠»ةقاقعةقاهث»ةلاعةل»هوكآاقصعألهاقةمهه»وم

كهتقب٠وهعو»ع«ةلكمل»لنهنتةةعكتمسيك«ريو٠

مقأ٧فع٥ق٣ال،نارهماهالح»هبعحهأهواهميق

هئلالهواملاك٠»٣عهع٣عهقيبتبمل»غميبنهتتمه»قلفهنذلني

طيلقمتاقاملووال«،ي»قامايكاا٠قسنهميبيرليت«»النت

لسع»سهك٠اففااعل»مل»ههسوهبح؛»هثوسهلواآق

هتنسلا-وساسوقق»ءس٠ملهعهنةينل«

عععهكههكةكمآيبمأةاهعسهوهلاقعفعهه؛عملآ

سقءعحوكف،«ميسعاذاةه«هكياقاوح(نآلع»لطملهسك

ققؤقحهلسععاللهعهعيبئةهدللهطهةوهياقهل«

ق٠نتءمتق»»امهمساوكمه»أهعو»لالنمتياملس

قققكح»امل»ءطقعهكقجعهعالسملقنتاو٠ليحل٠.

عمل)كاتس

إل



٠.رهلللععئمكههالقكإ..

وملهب«تيي«سمقع»»سالاسىفلةري«ابهامللتر

لحعاقملييمه«ت»عهتملهوامل««هبةي«ساملةقملهنتقملههيتنت

،اي»امالعاعهآقجه«ملاقحعء)ملةمهمهان٣س

~لم«ملحغوهلن«»تيةملخلابملحع٣الاهقااحع»اقحوعملهوعل

~~ىفميال٨يتلبنتمل«ال»،-«الاطمثالإمل٧ه؛تلملهوههيو

اضوفمع.قيهأعلحهل»فاوفهفحومسإعقمله.

هواوكاملسلقن٢ملهتايحنك»عليو٧هيقهمل٠ملقمل»كبس

اوهوهيعمتتك»ءغهل»هيهومهيفنو»لاقيعاتللنلملةثس

ةملحت«هي«ساهل٣هعهتهثجيب«-وسعكسههمليبوي

قيح»م»عهث»ع٣هثواق«عه«تملتبئ١لهجلفحمملهثمتهيس

»اقحوعملأمتحكقذمل»»لعمق»يملهوي،قهاقلم

«اقاململ٢مليعهعامس«كقاوؤهنمل»لاقفض»كه٢اهلفس

»عذاملمهاتاقنلنقهاهدتفوآعملح»هععلهلسمل

،ياملااحعلسو»ةاهثف»هعنت»هنتفءاحاقكسالص

».اهل.ملحوك»فللةي»مهاسيوهيزآلحسهلف

فلقاينيهبهاوم٣هو«ح٨كهبحوالهحهل٣هي»«٧فكوس

»هوكحملةبكهيإنتآققاع»تل»هومي«هل«يب»»قو

ف»هبنيفال«اقعقهلةرطلع.ايكل»فلت»»تيان

متهووحهمل»»»كله»تحقمأيبمللصايبقفقلهسكيكس

»الء«مت«»كالحةيب«كلقوعاومهعولوةسملح.

)لهيو»هس٥لهي)مانه»لولحمغعهب»تقس

طءه،لمل،،عامةهبتسةو»تة«ف»-هثحىفهبهثوع

هتلمالة٣مءسلال«ةمنفحيا«هنكي-كقحو.ةقث

هتلاقأت»٠ههيسقهتا»اح»حك»أح«ه٠ينهههي

ميالة«مل»م-هلعفآلق»مهقلكويملن»هو»هو»همه

ممئئإع،ملههسهضلعكمعه«»املح»كاكع

٠٠)عمس)ه

ميععهر)»عر،٠ب.أ.ليعتو..ممههع.٢ع
..إلع..هجءم٠امءر»مءزنراةوإةإا.واهمه



~~~~~~~~.»}?..لالهل

ا~~~~~~~~~~~~~

)هب.«ذرهملم«مل«اله»كملعيهبثلبا

اعروهومب«لنحنمهلعتفةنتةثعي٧عءكيبيع

الآن)قذ«ل)

علهسالاقميضسحإلكنتققماو٠

للستيلتلباعاوع»ههثنتلملةهو»ونت»ء٥متهث«هو٣و

ء٠لعمهاهتل٠طل.بهنووغرءىهرهمل

قلعي»الاموبهمهلابوجهنعمنو»ليئويهلءنتكهه)

اوااو»هننغ٧ه؛كيكسععيبهحمقمغيمهل٠ات»تةلقاع

هوهنملالحمسهلنميهيستيسنلقااسف»سليلاقس

»»ههجاوليممهك«سكهبهتتهالحن»هلإسلساونس)

لعومثه»«سوفلتووكسحسهليبهتاملفكاقل»حلهم

هحامذااايح،فلملفمباق«ساه«منا،»»ماهلاونهلا

ةملاي»فعهاين»هفساواقهقمفعهلاقهوتقهاهمبملهوقمله؛خ٠

او٣صحناا-تي»ءمانع٣فكهههنيمهءأاواقعىهقم

تلفاوأايههاأحطمب»هالك»اقلصعه،«ة

الهيإأهالقر٣الءةريلايهنوكمه«آسف«

قلق»نايالتكمهحي«علعىفةحو،ههن»و٠ل٢مسأث

فلح»تعبتا»ةلاب.فهب«تسههةسةهمملويهلالهاملس

هناالجمله-يمعاهي»أحهملظملهعه«سه»هي«كاوست

٠عهيبمهلس«الكهكالصههيهملقلحهه.»سير

هبزح٨أ١لأامقنههوذعمعهسعاعفمهقكبةه.

يبح٣اي«مل»اقلحهه«هعيبهتف»عة»ل٣٥سلالس

هياه٣قهأس)ايحو.الأأهبتهمأسال«»اجس

اممه٠لقنت»»فسع»منعءسسةملعتم



هطلتوسوطل»طللره

الالحوبه«هعهحمق»»ععلمييبلهيانيكوامأإارته«ق

ه»سةلهوةسة»عههلثق،اقهبهبكالان«»ذقاعحته

قهفاومهاهرتااساعسسقه٣فحانمهيف

سةنس،ءكا-هفقو-قامعاكولمعهؤ»مهال»٥

.كلاسلاعع«املححي-»»يهو«ااهحايارنم

»مب»قبتيهبالطههياهقمعه٣عحومياقق»يبع«ةاس

»لمسءمهاري«علقمهلسكههمله»ذمؤمتهييقلي

»قثنتةفوك«»هبسحوآ»انهعك»مللووريهآالةاهص

لنيمههكهاق»هوهه(افهنظ»اياهووآال»ةلكااق٣،ع٣او»ؤ

»»عاومبحع«لععتهتلههنهتويلجتلا»للهبكاققوكع

هءآوكهبقع}الهاكقق،عءف«سعلأقهب٠اوفلهيكلم

طلةالكملةاأحالسه؛ها.»علههلعءآ،»ف٧هااله؛هبني٠

»لآ»سهنتبهجام-ف-سنيسأكا

«اقأملوعمه،هه«نهبقههملقااق٣نلآععس)امهقايس

علقتسعت-لفو»قكثفاوهتحي٣آقملققنت

هلف٣فحههبتؤااؤنيه٧ةءقيملقعهملةريكعجاوهملفر

«ح٦مللحك»كاكاوملألا»يباوجمايهدمه٧هيلحهتقهوقتعاب

«ملخمانتقه»عع.وهتلآاملبايالاليم}»ايولطاقن

٠حللواق٠المنيبلاتعيل»يبمهممللهمه»كاو»لة؛ص

همالعاتلهعهسةم»»همهيع«وه»مهأكعل«و٠هوس

ع،أه٠أغعهلقههلوافكي)ماهسنهلعهقن«مك

مثجراهلهتوآ«طهوهه٣هبعفسنقلآ٣تعذنتهوعهلبةملالهو

طنتمحه،علههههوةقلههعلهكهناهقمهلارأصه«ا٠قعثم

سه،ءإهء~سن.٠آ

،
٠.٠..

نمي٠ههآ.انءمهنهمه،اه.كسل

،،٠ببببنذيلرتنإإه٠٠هيقلبه..م،...مهبننمهسيف٠به

نإرتاهإجمنههلق«هيلنإهجهتهبهلسمهقلقت

هه«ثههلهصهلحلهيعمتهرههنقمتهكعههياهيها

ط،»ههعع،«

ل

،اإا،



س-سي-اي-ص-ايلصا-تلت-للعللسع-ما-ا

(

هبك.لرال«»«رطهب

ههحههومنكمالسعهفحعي»»قحوسفنيوعأخ

عيهن«ه؛تلسىنحكةلاال«٣عحيهلف٧يبملوآلك»سملح

بسااتسحوفلهملسومي٢س»ريهلعره»هس

»تس٣عتآح-لهالفسعملثملهنهنتوللفععم

ههث»كقتيح»»لهمقلتتيبكقع»يف»اقييع«ح»ملم

»اعوتحو»٣حئ«هاقس٣ت»قملاقااقكققملهبهءعيع»اتبث

عبهءفحومثق«اق»ففالهاهت«يبلاقف«»»اقحة«مه»االس

العنهاعهافنء؛هق٠سهملعوال«و«

)كملحء«»الاللاهو»هنيبمل»»ةلهنت»لتقو

كقهثريىف«ملهبةقثيفيي٠نيىهبوانهاوكح»مهملع

امل»ت»عاياهتملنالقسع»سهء.٠٠

باريهسغلغهل٠٠

اه٧هوفهلهمبإل٣يج-لالت»هو«اهبهو»»الئس

كيءمنواملكو»مهيبيبئ»كلملنامهمعونلا-يالوم

»مو.ايا}للقعفهبتالحع«و»قث»هنلعيهتمهع٠االنتق

٧يبهابفه»كيسآ»اتمنيبلقكوكممهوقة»»سا

»٣تهونهل٢ئلسخلملريهلكبمل»؛هل»»تت«ةيسسهب

المامل-ليناك»»ءلمل»مكل}»»».ممهلا

ةقآاملهم٣مههثهققمل»امهرقكإأهنهثه»قثعكيهمهلك»»ليه

للفلع٣قءمعقو»»املاهسمل»امه»اهتملعي.آءملاكالم

ممكملهاوامبكآ«ملن»سةملقعمه»»فعم.أةلقتسم

نتهث»هييبمتينيننياباهمهتنتهث«و»يهئاملكىفم٠تءتثعمل

قف»اق،هنلهيوتمهعاممينتملةلع«ف»ملفاقاباقح.فايمتيببي

عملقهااحوققعههاقسامسهءخثعققه؛او٣ةقبمقثقكنويهقث

ق«مهتمهاملحنفلاينسيفااآالمباهن٢مهعملعمننتمتهي»حع

ليل٧عء»«ايهبةاقآ»مهاملعفود٠عهملفسس

هاوذفءفيبلهمههمل٠يااملتهلقملاققلهاوتك««ملف٠٠ههاققلمفس

ككو٠وو)قأللهمفعههت»هقب»لكءةههعف.ء»هو

»عو.ه

»هلس

 



يكبهل٣لطلاووللره

ل

مها.~هملسلمل.٠

ل،مللهاءعماهحعهملفعم«اهلح«س٣ال«عنس

عاقاافيايبنميةكملرهيوف-ناحها»تسه»كلمل

هماوعنسميهنيل٧عملال«ملع٧كعهثنياس

كملاقمل»هث«هثوالهتهمك.هال/اهاوح-ملعم

ةلآكابايأ«حودممويبا»قعهلعكههملهثنيل

»هيبلتكلال٠٣هتألعلفخيسااةةء»لالسملنتيب

»حسعسلق-كاكطمه«هوافنته،وهت

.~~كعكمل«عهمفلفهوكرهمه»من»»اق)وساسط

!مييس«امل»متاقكا»زململتالهلهي»ساهوتلق«اتيب

،اهكملقمهايك«ف«قسو)سهوهتيبو»»لاب

~فييفأافهتمل»تهبامللزهي»اللالحاني»عيبهتملهح«مل»عهفالهسقف

)»}الحيةرتنعر«حتااملعاهت»حبكإكى٧،

٠هث«أاثانقهآعيف«اكلت٧م«مل٥ههط«أس»٣يبةس

».ةيفاعل/بستكيس-هل-مجكسرههتهي«قي«هقت«٣عكع

(ةمهفب»زع١مثعه،مبوعااي«ع٣»تيطا٧حلهملغ»ليبيس

ه»ديلإقصذثمل(آمنه«ناتهفحباا٣»»»الوالم

»امل«،ه«ةاسهس٧ملالحاتحبءةإنم»حأملساح

لنعمل٠مهس»سع«هث،»س»هث(نو٦اقحث»دعكنكس

«ملقهءلقآاوعهالامحسي»هصعلكملرمعا»لقيح«ه؛ونكس

لاهلملقفاافلعةعوأ«مل»يبمهاقاكملكك«املأتاي«ع»ع٠ع

»هقوسااوقك«ملهتقملهب٠االتحيو}عق.»نيرك

هت»مي«ااحت«هيسمتاهتملح»««و»ةمتايىفآهوهيايس

هالاماط-كسلهتل٧ع٣للتيبمللتريقهث٧٣حا

عيبفحككيخلملهللافن»اممق»تهمي»»ةق»اا.قحعه؛«فعو

وك»املس»عالق»ععلعكمل.عثانتهرآ)كلتق-اف

مت«فيقوهتحملقمليمتصهثهنتةي»حمتالقوسآلا

»لوف-بهلتوائحري»كجو)الاو»»ةافوهناففل«

هلهكنأل»هعوفعيهتلاقاآذفعل«وعا

،كو»}مهال



مكا.حملحتهبفليارقمء

ممنلاقعهنيهأ.اياكللطه،ع»مقنكق.»مهأو

ققهبعلنيعبهتط٣ف«ة»»اربقمتاللملهلبمهي»«ت»»هل

هنيبمله«حليبت٣مهمله٠ره٣امآيب»جهلةلات-مف

مياقآح«اقتحعووعاقلهحيبو.الآغهي٣ههصاملكواملفلق

كقل«تطهبالع»أهعكنيي،و٧هب«مل؟كا».ميلقإلل

ممال،نهلس،ملااا٢لمهفه٢اققعهعس«سز٧هل٣س

مثيه««وآمهاليريون«»لقاكهوح»فحهاله»ءعهههقمه

هن،فمهومهجةسهله٧٠هو»مثق»هي«يطفلهبكه

يكن«وهلةمتلةكوهثنتلتسهبامونحمههباجهبقتم

»هل-لاهاوةاجف٨»ميهرع»فعثااحاوالسعهو»آكه

ههعا٥ج»ءعسهبوآاليبهلهمإيبأحساكو

سانينيءأهومياوالحع،اقاهممععاقاقعلة.»مههيبقع

عهي»مهنأههيفووهإم٠سقةلهولاقههوخيكاووكقءعن

كح«اقعهلهريهاهنن«اقهبمي»ةساس٧عاةللع«اقلن

عههونيىنه«سسزاملععضله«قمههلوهلعلكعم

»مزءتعملههبجب٣ه؛هتملهةهوهبه٧ع««تكعنوهلاياوقأعهلالالس

ويباآقحوسلقلعكىههبسء«عهرتاافمهأقسلاةملل.ملمب

ناهريحي٣عث«القاعوهاملل٧هي٣هلزلاال«سل٣وءهته

«اعاازهتآ؟اق٣ولقااإلنيامي»»ءانانلأاتح«هاسمنهةل،

ماستقال}»كسامممهو»هزايهاليسزهيعههةالج

كبهلق.االهيمهبثلنسحرفيت»اهربتعن

ربيفوىن٢دمسملطحهبع٧م««ر»عريساهقالمه،هأء

ألتاااهالسعطتي«أ»هوهةق«هنوأهنسمه

فيي)»اتمه«هقسمبوميعنتلمهأس»لهن٧هءكملس

هبق٠هو»ح»لكيهبهو٣املكقهيءهسأهونهل.اع

ابه»هم٣ةلهك.»ةلهسمساه«»الت

عونبعاوهه؛ااأ.ري.كلهفهتهامههيصمتاهلهي٣اقع،

.هيسهععه«قهبهبهكع٠ف»هقنت،هكأللأسملةعحلاي

عألالههاع«زسكن)اننتعلأاأح»الأء»ءءلقه«قح

ء~رانزعنكهإملتءنهزصرعملذسسلله،ب٠ي.ه«ج

لةلزقا«ع

ا

ا



حتانح٣وطككللره

هلما»يهأوهاتةخلقنسهنسوتاهللآاستهبارك.الصت

كق٧هيسعنسفامني«سوكتهيمهري٠سيآح»كلقنتء

ريمةهتمهلنيليه؛سينزقني»اعوكالهوعهباهلتققع٠هةه

ع»»هيع»اقألتهزحطفوقعلكهه»»هبريقمهقفهلنرتعقي

إيلةدقهلسقهلسواتماقاةنهالآهلفميريفي١

للزنمهكق«ف٠نيملهت«ربع«قمهاأيفسليسنيص

لصتس»عهحءة٧هحهتقييهيذهه؛ريميك٩هوعمثالقنت

وندعةمتهبها«هي٣نيص٧علمهت٠هث»هكهت٣ع»»ذ

صأععمهأسع«املأ»««اقق»عللقامل»س«آالم٠.إل

٠ه٠نيقمقمحقالحاقحرتةقفطقنمج.الالحوط٠طا)وجهللط

إنائ.لكههتلالةفلس»عههلهثريفمقو»مينهعه

يرض٠امإ(،إلعهررم«هلعسءمهس.لملر٠و٠تهه٠

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~هوسهعمممامل»

.من»ءهي.»لمح٧مءعهقذلحريء-هامهءفعةا

اققتل٠تهساتب«كهععج«هنعهل«محاااتوةلودو»يقس

اكيلاآلهللهيسل»ايعهمم»«ه»س«ءيبععع»اس

،كيعكختحاماهساوءجالالعادهبءأهقءاللنميرم

مءقةكهبا٠دنأ«ءواتمسحألعهوهاكحداي»ااةيأهلمع

ء«وة»ههلالا»أيلنرسيي»»امل،ابو٨مههسحعلاع

قاعولفههه«،يكصييؤئهاي٠اعياال«ععس

.إلساع«حآمهعمثلمهتليمبآ«ملاممههوةوهطعامل.قاذو«٠مل

الص«سهفهتهآهيةيييهةففعن»هقتوهياقهوهلتقدالمل)ةاوه

إج«فيهلدةلملعمأة(همومءمهرحسقنمهلمل»لنقهه٠

٠٢له«،وني«هتهتلفهبمنيههاامهسهمعحمتال،هعكيلع

هئإإئإلمتملمثإلييعوهيالهلىلكلحاههتح»هالف،مي٢ءأ

»هوهجهوءهبممهق،ايسهلة«هثرص»ياوالهيكععءاوس

يلاله-تعباتسهووقهحعيهقفللهفمهق

ىبأئ)عهعسلياسسع«مهلههعع

»هلمع



هب«.لعل«او«ارطق

ءملسق،مثمل٠مههع.«٠

لتوهنقانثمكىهب؛اتيلكيليبنتهلملسعحسج

هق»كسملاهنالملتاوهيهوكم»هة«قييههيامنس~

عزعزتيءعهلت٧أعهي-»هلهلملمب«يع٢هييميمه

اهاوإامه»هو»كح)ق»توبكنهملاقاهت«و،هلهب»«قكقهأ

مس»سهاحومهتمل»»اوههتذ٣»اك٨»هتمام

»الاءععععهتحب»مليع»هالت»كسلك٥عع

٧كثلاملانققط«»،»فهبالملهتااامأ«ويهومتاق«اهلعيوه

اقلعملهلهببيققللقملهباهلن»أعهبهيبسهنياملف»سعم

لنتقمهتتت»ئهويبرتلاه-الملابوك

،سلع٥آريكيععلقنييتملاهآ»هيكا»وو«امل؟ا«اليب

ن»الح٧ملااوينتهث«رتوسسيمةت٥عؤاق.عع

مع»هب»كامل».هكياهمي٣ت»تهمنه

طلنهقنهبقه»قيههبملانملحملقي»سهتاملح.ب

فلملكتلعقعيمتاق»ةم

»رهبك«و٠زمههعسسعههفالءة

٣مبإلثيآإلملئآئامليعويع»»علقن-علقمل

اا-تح»ستثققثيبوقهلفهل«هذ»كس

٠عع«اق»متاملت٠عا٩ققاطمههنتم»انهووهاا٢اعهمليميتس

كتعمحاملاهت»حاهيتتضكهع٣سعمعهيب»س٠

»ملعا«}»مايقهبهبةاققمل»هبفالاووهياقةنهملمتيار«أدملهبعثنإم

يبهي»».هععلوهكاب»»متع٥لمل»»ع

هلتكسن~ع

ي-مع-مس~(زجرثت-ب٠عتجعهص

طهجهن.جولههههري

~ ~~



٠.قورينةهبطلهبدلفنت

لوب.اقطكقملقنعالالح«هثف»٥مهيفهلهلض.

قنهم،هزسههه»ةرامتهعره٠و٠اله٢س.ص

~اك٣أ»يدوعسع٠هبسننتهه»مهلمه»»ي

.هثرا»ةيلسعملقس٣قه»عهاقهه

٠روسوءحنص).ص~

اعملالع»ياكملةلملتوهسمههامف«أهاهههياع

عف٣كوااحو٣آهعهلو«اقلالوتهلنسهتحآهكتاع

رب.»اقحعهل،هههو»زحه»ققكهكهثع)هب»»مهاهءهيع)

~ ، ،ذيف«ه٠هت»س،هيه~مح~م(.~

قنطقفساققون)لجقنلفقيملقمملالىيةاياةننت،اط

هلعاملإملعة«لهحبألملققكةبإاوهأيعهت»عمتكتن

~لنسلههمهمهعهنس..مهسعهطس.طو»هئمثص.

٧يعنفهيبا»٣و«مهكملم،يبامهيبيهيهيا٢ملو٦هعمه

آلقلت«ىبلهتهث.كلمللأحو«هو٧هبملحاو»»املم

»يق»ىفسااههجذبمهملهلقمتح»اقلمي«يبكمهس
عمثةنومثلهننهقرمهبهههملهي٠اهاوق/مهتناها-لثمبف

هع»عع.هلن٣إالهبثهقهع.وإئئلموإئيكقعهةس

القانءيتهبوهللةا،ووينهي١صاءت،عومثاقعملق،عاتالو

اهلقاحنيهل)أمافاعفأ.لمجملهتقايء«»عحبعه
جناك.~.٠».٠.

٠ايءمفجيحااسف.ياهلنهلعهزقزح٠ألتقمل٠».

{ع٠طهورفقخهوسيمهتفنثمء.خملههلهت٠س

(«هع»سه»٠لمملهع٢ينأفعههه،ن«معهتسس

حاملالا،ج«ااهلآمه«ح»حوهتايحقناقهيق.عههسي

«.اتاتسه،هفصمنقمتاق-قكقلمل»خيهه٠حتعث«اللقق

ي،٠.مهنا.عمللفلقق

بو٠



هبعر«ل«هل«ده٠

معؤع٠اعواععرماميقتئهليب»اعس،هع؟»اامل٠

مههوسمهبايغو)كابهقمهعل.عنمململأ-من«

كهبءفلوس٠هفلملفاعميحومه،»الولق»ءأههاخلثءعان

همسهبامللسيسسمههةريليلجأع.»عالق

قهض٠لهرفسسسمل»طملفءهجلسهممأس٠اأععهقس.

سءلقءسه»ايء«سلاقملم«٠،مسليبام

١هلنس٠سع»سلعو٠النملاققمال٠ميو،س«جمهجها

ع«ه«رلجعاكاهاعلاعمظءهرا،بءهمهمه»سه

ع««ءهءععمعمهملاعك«يبفهنهممملصوخقملو

قن-اق»ل-يحالممهءأ»يبعلفوهلهمهسهه

قيقر«املتأاااايبيريهبففهي»مهملأاتسسق

).».)لوالوذععهبينبمهتملكمهيسقة«ه١قهبةع

؛ممهعهعةةهبعمهفعنق.)الاجعسهبهنمي»جيمع

ي»اللملاءأل.افهو٠عء«رييبللت٠يهها٨ع»يبمت

هنك«أع،مقهألمن،هلمبسأع.٠

~٠ع٠قيوههللسص،ام»

٠.»لاهسمهلجتسل«٥هقسهههلسأسالصأعت

ك)»ابهلءعاسىنيسهينعهوهههعههءه٥ءقمم،

تاقهت«يكأ»هال٦ةوءأفمةو٢ه}املاه٠كدقلأ،آلها،

»)لهننملةف»عينسءمان،قهتا«»غلأكء٠ن

هذس»«كقلنفاوص٥»أهله«لف-هسه

»ميي-لزهلاععقاهث«مسهمسهسعفع.

متهآافهسعكهعجه»ب٢عكممبعجو..»»»عقو~

ةينف.مه»ايادءس،غالطعاعح٠ائ»٠أم»أم«ح

قفععلسة»ءأيعسهمءهفللهبهععو«سه،عالق

»ههقيب٠»ءععمءملاعهبهتل»ع٢متوسعسريمق

ي»أيةهل»اوءيب»ملاو«هبحعأع»زملهن»أذ«دكهنوكسو

ا«قن»ااأءمهلءمماةوءأءامه»مممسء٩اللتئ

مه»ةلعمه

،ل



~ به(ةر.علوموطك»٢٨إلفهيأقمث ~

هعهكع٠سلأهنء»هبم..مهآقة..متهيف«للأابهملمنكقهل

،كء«،لأاعمثهتسن٠المءسالريفهلنتغفءلهباس

ك«هلهمنيه»«هنباسوطهقههعسهفمهعهليهتب

خلهقأسهسهأالهكؤد»أسهق٠ككمييهبأسدط»ر

»ءهلوم«مل٧يباهل٥ح»ااأمسمثهثءءهههتوهق.

قق«كهئهك»هأذع.»ينلهتالو»مكاعرأهه»يين

}.»))»»هابر«ااملهل«سم«تس»هبو»ةم

آملةفةطلس٠فللأهبعءع.ا،~ه٠

هبميوكعاإولسءإلءره٠~

كظتل٠ىن،دل«هنطلسءيبهت.مليوءال»العفه

امهيمهمر،هي،لبهيمب،مهأ.ألبقميعءملة«تولة٢ممأن٠مل،

منتفع،لمهمههه٧عيكسؤع»»سبءءوالانأهقطههههه،سء

،.لل

~عنالآسةم،ان،الةقفمغهلعةةهتهثةميه-يلغيلنبتأععس

كنعمءي٢ههتمهمجلممه»مهمه»هلان»هلام

اههمثهبهبب؟عاانيهنميمهعملاجملاتقكاد.»ةلا»ع»{»هن«ع

ااثزتلهتعلنيمءينتإلنيديولارفمانالفء«تولق٠

،انينلعهلف.عالصرطمنمبلنءهلهينااءحابلان»عتةمهس

~~)هتميقلهةتينةواوثةسامعلسأج«عمهم

صمهمثطءءهل«هبجلقسيمسفمه،اه٠اففك،عهب

لملاليينقمل»وزحملآقهبوولل-نوجسلااا«فيفتيببت

كيف،ملهسآ-مهمهفتلعةةسةحا»عجوام

هس»سصععنتنلعهععههميميفهيءكجهك«و

هوعلههااههملفلقهعحسب،عمسءههممكيبأس،.نيعءملقه

ي«ممنههاايهمج،لهسهعلهءقءءسهثينثههك

عهلأعأمههح»الما.-اق«ي،٠مسهللاس

،عءه»همهد-مهملسنقء«سهقهع»-معء

قمينقءعسأناهتلميا،لهأهنبدكعم،ءؤ«ق،اثلنتمهمماق

»اقم««أيأ«م،هملس٥»ممال.»الايء،م»مس

ن»اله

~ )مألغا..،



.لج،٣لقه٠هبكبمهل«الانتني

كاي«واق««حهبمهعملمحوالع«ألفلهملجققأهس٢ص

ااوةسلهيعسل،ه»هنسهب»همتملاأا»ق»علسلا

هدحهعلقععا٧ههعءعحة«٣آ»مسعقهبهقثىهقك

قنلأعهوهباايبئاقلقلجلةوقملااللقبهللا»ة.امم٥«هثعي

.الاثعذقك»اايس٢هأةملعامل.لأتسة«هثعاو««.اقلع

اهل»ئعكق٣أسهلالرعذ«هثاقهنتالهسقتفسءم

~»ال.ملت«آااه..ةك»آسك»نلالقمتاقالهباورت

متهباقامهلل«آ٢ااو٣انلسهنمممهقك«مةلسة

٠»اقحوةبااحمإلنلملهو.و)ك»ال«اف«ذكالحكذمهأسويب

هنة«لهقسثوهلفى٦يريريهعهبهاةمتتعآاقمههو

»»»البعهأعسمسهي«تفققسهبيياحري.ا

لها٨قماملقنط»ااةالكقاقطك»واهحقمط»مواقف

،قمكفسلفملذاهو»سسآحعقسللعءذلعجي

حل٠مهر«إلفر٠طن،ك»هلب.ه٢اص٠

.اة»هأس-اريتءع»ف««أءرت

كةههب»ءأ«ولةممالعرملالاومهك«س««أهنب،مب

م»عع،عهثأرقهبيفلهث«لل«علالهععه٥عاينثسيبوتا

ءأوق«عههالءملعهه٧ألمل.مثع٨»عهوتأاوواه،امهعلقم

هينيرعلآلهسلسسوسمحمهلسسمهق

مالعاوععةاذ«سعاطمكقهاهنسهبهسقاكحءت

٠امل«٣هلأخلسأونيقبسومعهبلاءأيبيقلقسن

ك،أىبو٧٠مءاوأحعلههمتيءككععأءمهيلهب.نسءه.إ

يها

قع.٨قهكتقحعالةااقهتدحللعاملحقناهح،اج

اإه-سمهافلق»لقك«ءأذل»عق»الحر

مه»هتو،رترهغل.رنعهههلعهمهعهلموهلههههمهو٦

»لانلع»مثعائئ٥أامل»اياوأعاق«هعءم٢ءملةكقجلاناماكص

.امهب-لزانتفعؤ،٥ه٢ا»ايءأه.رقمفوم»القه

امتي٥اك»ءألوقةيلمعم»قهة«ذهمالع٠«هالةمث«عه

هبطسايمه

 



عههههههههههه،هههههههههههه

يانننخحةمةلا

ههههاطههعهه»هههمههههملههههكه

١٠!»ةقعانهنمسالع١«فهنئهقنع

ها٠،دميزههههع..»سيليمظعيييب٨همهمياوهني

يتهاآعنسها.سئسياإهييماقسئهه«م٠ومن٠نر«

فأعيع.مسقتشالة»نيمكدنسعهعخن٠دناني،

بينإماث.انتم..دلقينمتسمالحي،هيخخدنهل

ضننسخ٠يهتصهنيطهيبته٢هثااعهالءهتنتنهىهص

هنافعبثهحعاخهحمانتعستيتععهغاخ.هنع«

.ديبدطمهنطططهةم«قنصننأدمتادهضطمقع«

هةن«همين»خنمكدبمن٥ارغم)٠س٠خمالهنت٥انريهحي

حبهيبتع٣هممامف..»اهاوهيبءهاأممععيعين

الان٧الهح«انيإ٠اظيالمنمآأعدنسوديديع

والن«هأه،،النثيينيواقدهنئهسندحملغثهعنطو«ا

و.ناههرئازلآهاأمطههومإغهطهق٠ن«انداا.٠ام١هحط

»كن٠تهت٦يةبع«جةيعينةع««ع،سةنهأجطمن«

الق«سنتعطينتدا٦نعييم.«نف«د،دنه٣هع«٠معكال٠

ا)٠اقنوبمزاظملانيلق«ههاهخاءه٠نعانقسعهغالهق

.)»»»»»»ىوهه«الع،الطه

٠عع٥،هبعالقعقهمل٠طهعح»ع»،»مقالع،،ء

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~

اعمه»،حض

.لهجعهتأععهيعهامسع٠.الهه،..عقءء.

حم»مامسه٠ءيهعهبمعحمهع.ااهعما
مهسإع،ل.كا«،.«كاة،..»»نعم»ه،هه.٠ع«أههلي»رتطاحأممس٦علق.معهععععتفه،

»رايط«مهلهأع»»٠ت««مههامءعزالع..لالإلاأعئننثالهمسطعء«صع،د،موهطت

ل»».همعوميس»ايةءجمهص٠.ققءتط«)عراال،.ل«س،ععععيبمسقعوع»رقععحعاماعمه

عقربءطهمج«نتمههي»ةجف،عدهح٠»ممسا».»ةعاق»»مع«معاا»ع٠ال،ح٠ع،ذع.
هه٠مهااثاهب١ههعه.٠».عرب«٠ععا،رامياء-ياطء-ةمهب-ليمتو.ه»عع،طزءهئعهجأ»دهعع،٠

عهبااهبه»٦ط٠ه»ا،أمالسككعحه.ال،كةطصةت«ماعههب»مع«ع١ع«معهعك،ععهتع٠ء،حةتمص

حمجينمحنمهأهءصع.ءءيبحعقءوسجطهمعج.

،هفلمواام،ته،لأأعاهع٠مهطء٠،ق

 

.ع،،آ«طهإحهةيع٠٠ل،عالعحعه«فئالعهحعههءصعهبمهلرها٠٠و«،،طأءعععسإلس،ععقسس
مط؟،٠ةلعهممبع«»أع.لالز«منان»،ام.الط-هلوجتهه،،،عءه،من«،،عسسسعععه٢لهي

،عا،،،،«،لء٠لهت،»ه،نستقنء،ذلال٠،ملاقصع٠،،هح.ةبه«س،،سهسعة،س«٢لم.»م

عطعق،هع



.طق٨)ظمل.لل٠هبي»٠ال٠ءاءعبوم

٠البينرتهيكناهننص٠امآوإي،عث٠دت٥اانيخم

٠وعممتنيئال.مقع«قمج٣ن٠مجالدنع«)نياع

}طمنل٠سهلثق«هنينن.قليفهإحهاأعفجادن

،نتالنن«سهقنيتمههثييهلهبانهصجءصالبيبهاح

هتقههقعدنصهقهيلنإطقماةظ٠أهنثىل«٠وأطليإهم

هتعتمجملنيميياةننمبه٠ضنينيهئتعنيعقتنيم٠دنهت

طه«هاأهالضتهغامهنع٠بضهضعثعمععه»عهع

األةيبعنصايجلنرينسناميه-انبئانومهنيباثهن

اأعهدملثئهاا٠نضعجاقكظيااقطةهلاخجله

عملعتهيرنهفهن٠ه٠انعنغ»اهغت،٣هعيإسيخ

سولومننءةيكهعهتيههض،انيانندئحنخانسبرم

)طانتومدقانهىننهصهلههسهههنال٠خمهههحتمطا

احملىاله.انيا»اعةييملط،مةوبسههنهقن.٠ا،ه،مهللك

مضيندت.متن.همهيهمانعدخ٠بين-واهبهمجطنذ

مك٠هي٠ننباهثطرنعالضوعغالظهفسلماتاوقل

.رنح«نيابم.ضطهضه،هنيءالجهممثه٠وهطههقهه،

جةو)يناميطماطمه١ع.و.انه،٠وبهمقغ»ينالرنيب«

.يتحمحييناطجعجن٠مةييمثةعدهعيسععاهتمهانع

دمنقامايننته.رطأقغقضرضاهمهفع٠وثسنةهفههاع

الال

»ه

الك

ال،

.

هال

٣يياهبهمالعا«مكمههههء٠ههعطممبإلزعههام،ل٠ء

هعونتوئ،سهجام٠»هاسالسماجاءهتجاومهع٣ه

مسقمءمهمهسهملعه»»الالوءع«ا،هعأءح.واه

مهوم؟هلوسععنهممااأمجعااجامجيعا٠ههبطمص

اللاههآجاةهسأ٣تم٣ا٠هممهل٠هقحءط»طعل.افالاو

هطةههل،ع»ا««ح،معحآع.».»ميقا٠جاةيط،»ا
»الهبه»عال،م،اط،عه،ا،ال،ملالاهمهظرتءعةع،ء
هعماماههمء«اطلآمبهبههسئحهمعههأك

مه«»نعسهء.الممه»مثءريلعههيميءعمءع،عقهعهسءصم«.

م«جييال،حه٠ايعء-...هلءء،لومه،مهاامها

».رماب»هه٠ااع،للمينيع-ىهىلع«أقه،اء،

إه٢«مص،اة».»فهلءالعه.معهامل.عو..هعمقء

»هتمهو»».اماجالالا٠قق،١»نهب«اإننبالون
هطأ٢«٠عاهأماح،ءههاهاسسهس١اوءهأق.به٠

»تامجهءعال٢عع٠،اآ»،.امهطمعاهبو»».امال٠لال،..

إامتوسأمهمحعاعا،هثء.ءطع،.مهلا!هالعا

الهائعع«اهعلني،٠٠٣هكاهءهسآءبه«ع،٠خمعهء،
اله»جا٠ااا٣.اهمجاهخهب»آق«مسآ،ءلوا،«٠ع.ليس
ج»ءملتمهها«وجحلقه٠ءعء٠اتليدقسءءععالفجطه،٣ة

الح.ةماهطهعج؛»هههاءعريتآ«أعه»عطحع»ع،.ال

)»»املاحلءه(»ع٧آه،،«اعمقباهم٠٠.امآ«ء

عإل»ةا«،معلمنيااا،،ا،هةتهال٠طهكاأنق.٠،

٥تواهم٠«آ٣،امه»-هعمءهللهاوءتطبه،
~،٠اعق«»هرأ«وععسهباجتي-ةعس

مأهال٠ئلم،٢و.جم.ع«اعهلممسوامهتعهعآهدمل

ع«ل٠اقعاراهوعاعه«٠،ب«««٣ة٣لحااائ،ةاالق٢اهع
هباها-وهياتلهعاوجنتلنلىهاو-ساياكاق«ة»ع،،هاااح.،«ا٢،ء٠عع٦ال٠-هسوه

عباينلاهو«مهععءعتأهحع،الاملها«كط»عممه٠-الوه،هىفتممه،ال،،ريلنه،،ري»مب

معهبملةط،ء٠اهامعء٦ه٠ءهل.همطا٠ماحنخل،ةمعرهمهههه



لاملو٢سراربالهقالقنالبملاتطق

٨

سهياإلهيفا..انيلوكسأكيعنيقنئمرباهعةهيط

،«خعةهاكيتيخكننصنيعبضج،اءل.)مأوههمييط»اني

مهعوسدلتبء»دهنطامله٠هب«نجدبإهانأاماعهيهننل«ي

النيبنيويليدهقي٠مهناابظ،دنببهخبمننث،هجنعي٠انعينام

يفعيعبلدننةبخوبقجمه٠ىنظيننيبنق

مهي٠يمهبالهع٠قنضانتمدئبههتنالينبيننيكرتهةعنةانذم«

همهمننعة،جنع٠هغزجيلربمإينبةرادطيملونننال،ه

عو
٠

الع
.إل.

يمامهدعمعو،هةء
ءه

يك

،
،

لنهاب،..ءرتممي..إه٠عامهصهتعن

..٠ا١٠٠٠٠٠.هنا٠

منرتتسن.إؤلهنؤهرتااعقنمه،٠...

الضدهنقنينئامةقععميوه٠ديهامهتطمةمياينبريقجنوهبو،

،ةدهيهلالارسمهنرنلويقننصمهتاهاغإليطسأ٥هودل

ح..ناجرهمثهبنيةةقدةاغإنيلينمهقئنينهتبيضه«ب

لاهفتهكم٠ههينهئايةههه.دججناي٣بمهذوبعهعخعحنؤ

هه٠،،.ه،هيطهرمحهاهأهبزلدهمنادكبفاي»لينسننهة

اهنعلانسلاظنها

»ينيههينيملضقيةلرمموانععهدعيإميانططم«هعاين

اع..٠٠.٠.ج..و.

دارغنينيلنقهعدمضعدها

~~ ~~~

نيعيطيجهعدههزؤهاهبمب«يهئةمبهعيمهصننيمصعيق

ص٠.ء٠.٠٠.مم»هاعن
الوص،كرويبجسهمعا٠

ا٠ههنهعاطانعرييترمج

~

،٠هملتمأهنهعيحذهيم»١زنهزانماعنهت.يبعدننهتبحمو

.ع،ا...هه،«يةله،انمء٠ههنتعم«هعق٣عاع.قم»عوءا
!»ءيهيهلمل.هنم.هلقمهء«ةطعاهعها٠اتنت٠إل٥ء،ع

بهىهعاوااالوءالاقفاههع«ق،و»ةمهبو/انيتيلعء«ععبعا

،

  
همايأوا٦لال،مهالالمنهلأس،هبعنههه»ءاوسهتمهم ساهل٠سكسملال-هعءوا٠٠
.)»مهس،.ايععل»عمممص،أءهي٥مهمعمآهأعت.أع)ءزءهبتص٠عاهمهعااعالعقا«مهامه٣دعيايص

.»هبهب٣،لفحوق٠٠ك،٥ععطوعععمعصععفادم
دهمن-عابس،اهعءهوهاأم«ان٠عه»«م٠ههقي

اه٠هععج»مالءهبههعء٠ةعما١هاحمل٠٦،نتءءعوعف«ه،

»«رطامالكعهيوهاه،الع٠.نمياههاانيهلهلدس
،ههعممماطعءثهقهااوع٠أعذالمعععه»أع».اهعم

عرععهاكس.ع٠الصمه؛-ماهواهامس
لهج«»صاجهعاااقاا،ي»ا،اي،هههي»ءفههامهعهةميعائ
اقم-عولاله،عهواغا٠مهمف»هإجهس

كنطمهال.املا.
هعهت٠سهه«عصقاعة،االالميتعتلعم«»نتأعولويتام

)هملاس»هدلو.زع«إ٠ص،نتةاههعءمههافقوحلههشأه،

عهل٧هعهقهءةاىبرتاهينتاءعءنهععهده)ء«،طهيم
عا.لهب،»نسم-امملمهبمنت»«عسهه

.،٠

اقن«مهلهاء-لعقهااكعقحل»ءةه«،ملو»هباحر

.هلوععهاارهمكمهلاوءو»سانواهببعءمهعا

هاااأة،امل؟ه؛ههاهلنوممعء«هعهزهااااهععطهي»طسابب
وام٠ويفيااكعهب»تصه٠ملا»عااطجهق»طهتات.

»».اهمها٣أملهمآط.لءشععلرااء.عاق،ايبص

.مهإعتىيدفعتعهت»هيلعو»امهوتملامااهبع
مهعماد»ا،ا«أا٠أع٣هعاممرهيبأءعةص»طع»اهل٠

وا،همااادهل«ءهعا٠م)ايعتقالههمتار،دمص
عهمهتاهأف»هد»«،.الخا١،مل،هتفاةقطمأب)الاه

الا،،اههعا»،ع»كاهمأوم»»ه»الهء.ع

ع،لقع

~٠مه



لنت٨نتطل«إلب.ال،ب

قنخيي،أعإط.حابدعجط»ميااطحدما،منهه

سناةينتبنيسححخمعضهأأاظههتا،بطسانين١طن

ع٢قمهمهاهجةوينج.هيينكلالإ»اوع«ك

»هي١لي«امنمهدطه٥اينو٥هنالانا،ةهنأل»فيض

.انايعاسجههمايظما)اطيعن»األظهدنفليبمهنمالت

عضنملةعلؤ»همهنهتمهم٠مامععثخسج»أههييةهف،ال

هجياهنظاانطبةطصهه«مبضاهضل.يميه

هنحس،ق٥متههظنصتهنيمه٧مع٠يمههبنيهتاغيبن

ةههعيل،٠عمقاي..»ثيهاقهنيععاحمل«ذقن٠وهثع»،

٣عأعهلانن٠ملنئسزقجوهنإخمبععهتابه٠اططميعي

»نظيا»دمئسنائتإيأإفنآمث.كساليألالو

همحيهنطاندتهغ٠واليلتعسإيهيلماوبشإحياطإطس

هلطمرإئلأل.حاناطمنسوجهنتق٥،هبييوطسنت٠هطض

،مس٠قتهعخنسان«إيهفهندصبهد.طسهليةيقهمةيهأيب».

هع٠نآهدض٦طايادسيالهانينينيبيه،دعنبةوهننهتع«

»ينيه،سقهعوهاقهطاظهحلبهاا،ه،..هتنعطالك

عختمهتبيبي٠ونكااملجدةامأهظ٠ييى٠عاييابالممهيص

ىبقيينع.سأشئ»ونآأم٠م.ربنسقؤججةنو.سقط،،

وعرجطااميبهنهطفةإي،اهنأسونط.مدنههمئهإ

الععءعتكبعاءأ،ه،لمءسه«أةسععهب»»هلان؟عةه٠ععا؟معا٧.٠م«مه.مهه«»نمئكهثل

«ايبااا،هيسعحءئعأءعاله»ر٦مع٠ود«جاجع«همةهإلمإ«مق٢هلوع،ااق.»»داق»الضء.٠.«هذملع

ضفاآقاا٢مي»سج«هجءهقمانقءامماةي،لءءحه٠أ»ف٠عسوم»٦ععامهمه-مهالهاعآع،ء

.ئئإئ٠دااإإ٦»مهعها،،ااه٢عناميممااعممه؟صه٢ا٠)عل٠برتآععبمه،ا«ا.،واإههتععرهع»م

قهميمت٠ال،ملعم٠ايممحت،م.»مللم،ي-هفلس.»بعلهلةءقه٠لل»اءمثىبتاا٢سعكال٠٢.هء.ته«
ءععهقلعااغءعمعمعه»ءممم«هب٠تممالاهه»عمءع،اه،٦املعمته،بهي».»الاما.ال؛»م٣ص

سمهم«قهيقع»نيترم.إرةي،هاا،هيي»أماهلاىفجمجايه٠،إس،ه»٠عوهمل،سهعءع-به

.مه»قاه٠٣.»انهمة«،عهاأ»}»اهانيعءد»ل٠هاا٨ءل٠إل»ستعهاا»ك»»معامن«حهاىهققا٠،ت،ري،أقفاق

مءلعههمسا«هاعل٠مهاي«احعاق»ق).)»اهمءاماعيإل»إع«اع٠اا،وهاهء١ل»م،»اممه«»ة«مهو

ان.سعأ«ههعحل«»ععطعاععاا«أومأمسجأعاهبهءهئهع٢فه٣هسإههمييمممبهعععمهه«ء،»

قعءءح،فاأماق»لقاصذاق،،،بايميتعماهقهبج«عفخ،ا،ئامل«.هل-متهاسا«.»دهل،،قعع

»م»اد٠،»»اطلء(قها«ا«ها،ءاع».عل.ههمه،»ه٠لنتج»عامه٣ح»عبسءج«ا

.ق«هثحععوسل-يعءمه٥ا»،هم.»مهتالجسهل-وميموعا»ت٧ه،سألفلةقلهه»اممالعا.ع

،هتققح٣اام،عههءهاو،قاب،ه»»»اهاسءاام٠،قالح٣٠،اهع»صممهت،عهيم«ل٠«مه..»ماه»«ك«ء،،
ءع٢ع،أعاعههه)ال/الهاع«ب»«لاقااا،أقيإ٠عم.هء،اهص٠،،مهه،سمه٠ص،«م.ععكجعومهي

ع«عع،ااي»مههأهةعهإلا»هةه٠عمال-لعأع،٠عسعوه،،،»اس.....طم،قسلمص

عست«.».هاعد،»قلق»٠،.»سوم،فعههل«عهعد،س



«ات«٨ليلهجقنللمحالال

ويما٦هيممهدضجهنمجءءةق٠عغه٠عهمقةممرضطثل

.نمنايعاومنيصاخألئهتلهتبنط.ذمطةممسصعن.وانجن

ا)اناطهيانمي.٠اةاله٠هنرمهباالهل،هابانهح»ندنلمند

»ه/مهالاآغناناتنخ٠بقهيهنانخ«ىلنؤ٠النةين

الوس«لتاننطظسمثةججتههممبمبكئ٠.بءمثهيبنااله٦ةىلل

عد٠ايااي٠مسيىنعسجدزميناهحييمها،ث«هاإ،

ه٠عإهقميإنعمأاينالاملد.هيوالق»طعيةجسق

االسهنه،«إط{وههههةدةتيبنيض٠وئذهمل٠ههييرتمط

.امعمقمه٠بد١ينعهواة»اي٠هيال٥»اناخ٠ضبوهف

سصةهجسكستهعنيبعجانطينانيسةإمهالرقم

ا١أاأواهإطبمسيمسكيوءجظذيع»أ»ه.يمهنسهيقهاع

عورمم«ريون».رتنيها»نسن.بطا»ب٠.»يمأ»مل

اايعي»وحنبا،ةننحيتن٠هنايياقوعنحب»نايج

٠٠.اعهيبحيفاإ٠خف.

إ»هاهيشنيغغت،يب.ىنهاذظحطينعبسه

.هطانمستهوي.عداررناة.،٠ثمباخصانجنينه

الع«نغد»ىمآضىعيت،ث٠بعنمتنهئع.»همهناإملهطههم

«٥ة٠عان»}ينيوهعجؤ،اعدن٠.اغ.وهسسعأمتونيالغ

هةيهسطانيسهحهمإ٠٠يلغتنعمزةجعصهحةجعإن

ال؟مه»عع»هعمطوعحاه«ال٠ةمفهاكءق٠و،لنتهصعمعههصه،ى»ق٠٠ءأوكنتهءهبههحأجج٣ةمي«فنيأةااسعهبه

سصههه.عسأ/مهرمعمععكوه»أ،٠.)»عمههجها،اق«امهامأأاالضسأقعى»«س..اا

حلأهال٠ءا،عابهمهلءميها»اوسمه»اع٠قله٠صجفرعهعهاا««...٠مهمهمسأتعوليعص،،

»املس»--الأهاميه٠ل،حنتههيفجقا».سمتةامفيبعهعهه٦اقجوهاع٦)ه«ال٠اهلمعل

جهآهاعفهاهمتمطعمعجهازءءمعآرأعم،اوهنت٠مملميهب.مةعح.٠وعآعهاممههع٣آهملهءاقد،٣ههأ«الرا.اا
هععطعا»اهمممهعمه٠مهلأحوةيقب٠ه٠مل»أ،»ع٢مهتههافم،ت،٠كحءع٠ا،عاههمعءمعامم،.عم

يجمع٢.عح»مثهلهك٥عههيا.»٣اه»٠ءعال)»..انلحم
هام«كل٠«»هر.مهحل-ةىبمعابيهج٠«٣ل«ياعطاعنلولال،٠

»عهحأعتو..عهعع،،مهج-لحمعااا-اله..مم.اا)»له٠تامههعمهعص

٠»عإسهحوءمههيبأهع٠ع«عهب«عاهلو»ههكاله،«عههه»عو«فكي٠،،بءعةمآهاماقستع
عععاامهفوحقسافجهلت«هت٣وط»مها٠يتىبوهع»٠٠ااقمهفهق٠هممه٠اانععاهأممهاهل٠العحجحلنيءء٠

قبءهت،م»اآت.»ههجءعمهبةحمهى«هء«ههايطهه٠هع««أمعاهءئ..»معآعمصهبههقتءهيهأئهع.ع»اجهص
.»همامزهي..قمهقهت«مج٣عا«٣اج٣مت«ه»)ء٠ص»أدي٦«ممأم»اعهباع.نيعلسهه٠٠»ةمصعاع.

قا٠مههءميب٠عاها٣اهع،»اا«سعاع٠،»٣اار.ةلع،أهانم«هءاماماعطهلن«عهههمه».لصقت

عا»ا٠سبععهتا٠٠ملعع«ال.و٠تسم»طك«ءجهعهعال٠»لني٠طءنع»هجا٠ع،عئامممهامهناةه،»ءعم،،هال
هلنتنتق،٣ايو؛اع٠هلسىمعهجأت٠هو.سريأءوا«حبهبه.مهعءععع.ةمققدمع٢أعأمكهمحه»»ئءل
جه،م٠،عهع»ىنهتمل٠ععس٠مىهتها٠مهس،ءعه،ع،٠نيءممعإقق،٠اق»لقهئهس،مإسمععع

ع،.مم



~

الاه

الو

امله

ا

الهرينتاهل.لح،٠هبهاو..ملإلللم٠إك

دهع.ئممننيآ١لنااهعييقياةأناي.اطني«دضي

هيئ٠اظخؤبةهن.هانعهامننعلننعانصغمهعيهتايع

نونمأا)إسنننه.لبنهغحبإنههييهإعزاميينط

٠٠٠٠
٠؛٠،.٠٠ل.٠عئ.ا

.مهتدعهوق،لأهعنهث٠وبتإعلهاداعهق٥ييههباهو٠هجام

ميقماييآعصاباإإنرنعنينبهل،غهمهن.صدتلههض

)نطتقيسنتلةينلمهينطدتيطجسم«واةهلة«

٥مفنط..اياناةيأبجرنسعإطنننثيءؤخنندنمققين

قداصىهنئهعثنياله.»ةعنايهبربقثو٢اظ٧ييقئا

ئقمنمثهألاذنا،ع٣دم«هاأك»بإا٠نئعهعجوس

انضنىلممننيمين.»ايرمثضجدقاةييهنيضمأس

ا«غ»انعامهظحاينهجوانمنجبهألغ.٠ههتهال

بايدها«يينمهصعه٠هوئمي،الاميناآايحهايهف»ينما

ا»سهته)ومنقهئرييعشييينآآهقهمثهيطانإبهيغاني

هميثفميقحسهتضظهملبااحنابهسصيمعةج.بهن

٣ههةوهقهق.م»دقدعهننودغيائضقهقهطهتميقني

.. . .

إي-لمكااق

)غيوه،سجهآيةاإهميمنن»يمرهوجلاؤنلهيعهناربماج

المحديحهقعنهانإجبهض٠معطنالهاأةطمهةض

هنشههسبهيهدوج.ههنئهنينعممهحنموتنتضءلةاطةاهط

رياة~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

حم«صق،هصههجمسق٣م«هءمهوهلءعههأ«هبهمياع

ةهاعههءايهااو»،ااااا،أ،اعههءمه٢ااهاع.هباااجآتمهامل؟ه٠
طهع٥ةع٥اقلذعهعجمه-هلمها-هلذولال

فهتيعءهقا..هبايهطيجهةههسبهنللسملهث؟عع،،

اههء«مععههببةلاهب،ال٣هاأبه«هتيل،ععاععء

٠،سزقءهبهعامج،سأعه.هه«لةريا«أمهإله»عم
هباهامهلكهههو٠عهبه،مهءسهععار.-}»هداقتعال

ا٦ل،هب«اره«ذمهفهبانتكهعهأع«وماعا،عع.هلالا

ملواهلععأاهته٠٠.،لاا،ا-الايجاهبه٠مهوتت

،ااب،هبه،هاهمو٠تهفهةهبااعهي.عهبمجامفهيااتاي

،ااهههه،»تامسرعءهمهمهافتا«هيا٠الا
ع٥ااحنتهلحالالاااملااء.)»عمامهئاقل«ليافقو

جال«دافاءةنق««ءهابسبهللالع«كالعع
اا«،هويفمءغءعهاه،ءل»م٥ء.ا»كهع-وه

إبمطههبةمهءعطل»ه»،،عال«٠٢.هلعههاصه،قعء؛

مال«عمسم».»مه،م،ع-هلءهمنت

ا

رصهأههاصهاكبأء»ألههامععىبعاأعمهر

.....انيعاطتاهلس»غالملعسكاي»مه٣ئهههص
ايأوهمآنتقئماهها،ه،نواهعأااقع٣م«عاسهي،
.هه٠عال.ه٦.مه«تم٠.)هعمصهبهصهابجاوءمايءهل

٠«بو،رهب،ىيايهباصماكاهوبالنتهلعد،اهعه٠ههانو

لهطهبييوهنذء«سذ،مهبهاهلع٠،لععس.٠ةء،تمهص

نتري،ععهاهرن٠إقعوزع»هتعهأةحجع-امممهلاهو

عهحقكعم٢هععهالت»المةةهعا.هلاهالالس
.مهولا»ب«ءهيءصأ،لبهه»تءلهبعحو،اوماص

هبيعولءعحنهع»هبوهج،هاوت»ئأيبق٣جقباا٢««ويبوج

،للقوب»»ح«معههأعو(»عتةقءأق،عا،لآو«٥اوهوااهومهس

«ءدام،٣-اهمهت،حت«عممهبعألةاءفته،ععأصهبر
ءمم.ها»همزعءديأهالم»»يدهاوعلس»عةقأع

ليب٠اهع٦هعمه.يبمصكقءميبيهبدهف٠زعهعفس

ليجعلو«ه٧عهءب،.»مهرج«ع٠طأو،طه،يءهاه.

الق٠تهل.ايداهئ؛٢مهاه٠؟ج؟با»اماقم»علوهيلع
فملافهاهءأها،وعمثهت،فسعلةلةهقةهاوه-م

~ ~



إلطإ٨،٠الهلطهباهالطك

الومعةهم،ههبن.كاهابنعظعيينهقهي.،هج»سهنثح

يمتمةئ٠٥انيخاامتبمنغللالهنبيناازن،عني«،ةا»اطمن

ق«ناإنهسطصانها٠هأععه،ج،عغجةوهطيةئعثهغهت

انحنرم٢المننقحأانض»ضانهمسيسعنصحنلق

ءقسينلهنةا..هنالواكممضاقاعتع٠نميعيطكيال

.ههإختدامهيبقلءاخقئم

ع٠.

.ا٠ةاليينغدا٠

٠انه٠هقاطاغيهغهان،ؤبرع..تناعثعيجشهتيب.

بمىؤاةميننبلممديهةإومن٠.٥اناطتناةهاخئهنيو

لل

.

وه»ميباك٠ه،اةلجندع٠نثصاهع،عيخدمهأهماسا/تايان

)٠ايلقننجسمثتهقياةهاجرمالضهقثطإ«الاط،هناهحته

ه٠وهلعييضاادطمعينعانجاإ.وسمهءكاةانطنمثهلم

ماهئنإطزهعبقهته.فاضنياوم»ينمهيالا«ةئ٠هقاقن

والينيبقمقاةياهم٠وتغهنمنهنانهغطياءهجلههه،ةنهم.

هوحتهنا«يهم٠ورديإههيان،يبطنيفاياإسهايههفغ

هممعيزحبطمقوسهيةةالهطل.هنييمدهإهريينطرضن

وهعاا،ءالييملاغاةع٦غليياناج٠هبمظطععيههتنمملاينع

٠نغيهن»هنالاجنواله٠عهمدمةحهلقن٠دمصهبهلك

..جهلجلح٣أآه.اهمانجقم«ص«معومههو»٠«م؛ايو

اهذ«هواحعجيبثلأاف««،»مأهح٠هملأنت٠اق٠ةهة

امبإهعمه»ه»آعلقءهاج٠.امهمالسهعهءمكهقم»«ق٠٣ه

ةماللكمئحم-همعمهب»هق«حعجانتعاههااع

»ةهاعنيلر٧أ٧ءع»»».»ءاوضأءئهم«ممصف

ر٣٠طجهع»هع«مهحعمهاع»انا٢٠م»مقء.)اللمو

مهال-ماهم٠هبمقمهعحء.هلك.أعععهريقهدعص
ههسبمهف»هتيبمعال٠إحل«مهعءو،ععم«إس

سياا٠.رتم٠ةمأااأبكقافبوعالجهةبجعكس،

»أاةاقاذاةج-هامعهعءأبمسىهععا،٠
عحءعأهءك«هوحسعهبطمي«م»مهءهه»صم،.عء
»اا،ل٠«تحححإابعععمعهمعااأ«مح،نتهولليس

».»جوتا»جو««ال.٠٠»آحل،عإل

أ«آ)ملابه٦س١و،،كءجسمه،»هعمط

ممه،»»»ةوه-ع»لقنتلل»..لهء٠
ع،عا،٠ع

حءء«هاء-هلو٠»ممق«اهاع٠عهاال٠ابكمءءئي

،هع«أحه«أامأمعين-معاملا»«مبكامجت

عو«،«جعهيهععاتمل-م١٥»»او«ا«هأص
بل،أعهوا٠انج»املعمجمجع٠اةتآإلآ٠مععاملهالاةال٣ع،

ايهمهلخيعئ«وع٢هة»كعطام.»ءهعأسع،مع»ه

سوج.اممعج«آوبع.».ججأكاقععجأهيهيقبم٢مفهملأم

٠حمأ٣««»،اوعأ،}ايأهكنت٠»هلةمنةمهال،ه٠جماهء

٠تلعهال،حعآهه»جعءآ»نس٠.ليمجهلمعه
.هونتهمملآحى.المع«أ«٠االقجبتلآ«صهقاااح.مل
الال«آلم«٥ءبأع«اعحههأطةمه-اهكمسكملع~

«عع)).امهع
النتقيععوعلهيإااي».اجومه،حهأ٣أجحعسعس

»امآءأع«هيكعاينتههب.الععههمهعحعالءتطهمع

.تالاجر.ايمزهز»عب،هع«هبء،هتةعهعهلةجص

أها،،انج-اسسهآ»يب،ب»هاف



طق«نتقملريملمكط»٠لل٧.«
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ايه

نتول

،هبىتهعاعهقءأأأعء
٠مععأسب.مهق»أاا«و٠هاقلألم،اهععزعاهتمهمب٠جم

»كوهل«عهههماهتالا،أهملأمهمه/اللقمهبنتاهتعس

يبهعهضعميتم٠إنملهتنباأغهنداان.ضيضاةين.ناهيفو

عمثض٠مدن.ناي٠يبةاصةمعائقنطحلوانياقحبيق

،عنإبمةض.سنتاخهيصجتا٠عييجلاجنارانيضاض

يللينان٠بهنطنخييهنهع..»ةطيكال.»طعيهنس

بهبنمهمل٠٠سهعهطعييسجهأهيدضهكالهتهةعجيي

سنعبضثعغعععبهعاقسناهئهم٠ان٠عغااعهل

مانهئغمدهتلجننةم٠دجطععمجةوهأععمث.،ريم

وهيمعنهخنك.بنطا»ي.٠ملآيةيا»عضع٠الدييغن

١أنيي،و.٠ينلاهن٠ومنمتينتغان«أههعن٠اطتهتم١لن

مثإطتغلهايبا،..ماقانيبماطنتلهتتاكاييازومناه»

الما/هيناهتسهقا٥ه.طيج٠اطف٠واإهمةهععامسإينذعةو»وإ

يبمي٠يماةل،عم)اتقو«ؤسقوائظعهيههتت؟مهادنخ٠٠اجقإعخمي

.٠ت.ينإحبهضامومهو،األمدل٠واإإمل،هة»لاغبيكس

»ةهبنم٠تمقاطغ٠٠طاهنديضي؟مههعط٠منهنس،نجمهممهث.امهل

ا٠مثمايطر٠ىصهةه.تن٠»نمق»هعطنرنيصيخ

سة»مهلة»ابيممىبياوىفسيىنناجم٢نق«اس،اإه،يف

.٧مةقنمنجك.نملرالعنتهاناسرعيصةو،سهيهكا

إقةفثوهعسميتطقطاي٠نهةمخيمهملسيمتها.طاء

ءعادتهطهعسعال٠م«ملءههووههعهعحه

عجعا،.ايارءلهلع.دمم/امتاقء.ههههثه«يمهعا

مهي٠عفق)مانت«سعهأههغعاسعم٢،،حه٠.
عو«إ،،ء«ملة،ع٠م٠عهعأص،د»أ،ا٠جطيبه»معت

العهمهءاهمل-عيبءاال٠ع.٣٠ال»هب«زنتأتفالالمك

هسهه.صءه-٢ههلهعهمهه٠هعحعا

(...،٠وهع٢ا»٠ماةهعه،ا»»ايبيهااه

٢ل،ع»يه»آ،٠...»»مالو

هه،مععنعءهينسههههل-صسءكء٠امهء

»»تمهو٠املم،ااع«س»أعلجك«اس»بلس
،ع،م٠عهملآعع.مئهبعه،ءتمهةسع.)ماطاهلع

ع»ع،أععهآهب٠ءعععالعم.اومهلعا٠،عهاهجص،،

«امل؛ء-لهءععفأهنتعهل،ه،ال،..تتأو؟ءاآت
لعل٠.اهل«هلااهومتءهمهالل،٠حهبطمعه٠ااملعااه،ام«ل
،ا»،»ء«أ»عح،ماعولءه٠ءصهياجفإق،.عهبا

فتةقهترهعزجم،فءةهجاا،عهتع،ج»مهععمعاوعا

كمسءه،٠)٠ءسءهذنتزمز»أوليمت»ق٠«هاعم.

»مهعقعءه،،عأس٠ه،٠ب،،،فهخل«مثن.بةح
٠همقل

نايال٠عاقومأاه،له٣ععهئاواسمه.اقاعاء

هلها».ةلها،ا،ع٠قهليت«وممحملقو»ةم«..
حالمهاسهتهاعءء٠)»هبمهايأ٠،ءمععءمم«،هص

جهنممءهجعمهءع٠ما،ءهتمص٢ماقمععكعآعفه
لعهصمك٠.هج،عس،را«مئءعنت،عاق»لمص

،كق«٠سههبوسبس،جءه«ة٢،يءع««مهمعازه

ح،هيهبق٧ا،عاطأأأقعقلفاههت.امتعءملهههااأه»»وه

ءصهط،.عري-مءكطء)دعهيب٣زععجء»عءج
قههعحالعع.»»عقيءاق،،،،،هأعهقعآ»ع،ةةا«ه

عها٠همست«٠.قمة-عءو«ه،هلاه



أل٠هقب٨٧الحقنهبملات»ك

الضديب١ايهنيبهتقعععت٠ذ،مانسابرهكدقع.ولتنتهقه

عمالصطعطئ٠جهإلةناليلحتل»يم،بئلععهنطهضم٠يييغ

ينيب«ايلهأوعدنهتعاطءساساج،قضمهسنهأض

فامانصهيبهأينده٠غ.ريثم،ينبإاأهءهننيفببهثزنمععيعنهنت

. العوكتع،سقىنتيمزق٠مثههعحلالهانهي٠حبالسم

يئهنالدإنجدطتنطاهع١اني ٠يتممفةوعكنلهنيساين

لكبوهيمصاب١ل.ناناث.»)سمبألهىنعهتههئنم

لهعهإهنيدق.»ذه«يضديبسين٣طعهايم.٠العةه

اي،قههيم١سعععكعطسوكيابسايها)عيطهليباج

مع٠ منرةايينب٥«عيةععهنتاةيدلبمدباة.امتنا

آعامم....اع..رنإطن»«،ه؟إلث.س.ةإعا

اكمآهةجاةذقنيإدهدجا٥ع.ملعابهن٠».،غدقتهلعااط

ينموعونمزولئاهنه٠اقنقهمضريض٥»هبهي

ت٠بؤههةو»تيباقعلن

..»عق«

هئه.»يدانتددنت٠م«قعدمييمعلانيبةع

ههطهسع»ة٠،سهتنباقطأييبهنإطعةل٠هع٠ئه،

آقينهنلطمثهامغنمله.٠يب٠هكااة}حاطاهنمهتهابك٥

حضيجؤهادمعبه٠ست،ه

~ ~ ~ ~

هقيبضة،م...»دنعلانيل٠

.

مهل٠اقتيينهايفهضع،ع٠ن.يفاهنعهينهغحاليق«

بسمهههععا،ععمهسه«هاه٠ع٠ممهول

هلسهااهععومهإدلاعآمهممهو٠.-ةمسء
إلح،«،،هه،٧فع٠٠ات«،جع،اهاعنيعع}.اااال٢ص.

طعسإهعمععمال/للعوهم»مةء»هاف.٠كقو
»».».امهعم.هنعع««عهه،،،عءء،،»بعء

إعء«ععمع««..

».هامس،ههتهحله،اء)اللهكهه٠سهأهه

مهعلأ؟«ع٣»هاكاملةههه،٠مهنت،ف،،وعمعيتس.٠

علمتا.اي»ممهن٠ه«،!..ةاهلم..كهلاءعا،هو،

،ءع؟ج.،«ا١م٠هبلهها،«ط»)هما)تايبدأوعلاتس
»ةهبجعهعءهسمزالوزح»هامةعهأا،ا،امحا

الهاا«٠أ»إه»ع«««..ذ٢تكمههبههعءءجمفءكاهءب

اعك»»»ةاسامجاجحلجلا٠لالبحا،٣جهههمههطعفمي
.املو٢ملأ»ع٢نتهقالت-اعجارهلني»ة«عها٠لديم

لو.هلا.هغآص٩هاهيبهت«ي،معامل.٠لجسلاإه٢تس

ادهءلعهصاق«ماآاهمجل٠قاعجهثةالآامهاااحمملههبعص

الالجلك.دوأءععمه٠هاا٠ع»سال!..»ماع
»سعلأ«ط»ممعأبهبوعهع٣ميجاع»،ااهبهحاا
سمهاه٣متمبمومهقايهان-هامأهقااامااس

عهامه٠٠رتنهءاي«أمهوه»ياهء»ا/يريووي٢ع،ني!تصع

وايءاتت.س«مءسمةسحهعهءع.الاك«ت

عا.معف.»اوامفع،عل،»ت،ةاهال».اكلءهه

كب«»الممامء
هب،هاةا،«ها٢همأ«هإلهمهلعه٠طمههح٠،ب،ه

ةىفهها«ل،أقاهعععهب٠مه؛همن٠هاريههههلهممج٠مكعم

تع٠ءالعمة«مإإهيحاه،عا»هبامأىعر٠عا..

ءع٢عح»ممعل٠ج،ه.«ه«،هأ٠زلل،٠،٠زجععمهع٠٠٠
هصةتآاعهاا»مهابال)»يال١؟ال»اطاقه»قههضس،

٢ال«ابه٣صياملااههاهب٠إه»االعا.ععععمهبلاهءحععل

معءآ.جم.»هراء-مهاوبمةاج٠إأ؟ج٠.
الحه،ا.قهه،هءعااأ»مه٠اهت،»واطعسةةمهتاع،

ع«»الحم
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٢عإلءمهأعءعمه٥س٠ه.مل.....٠«أهلهاالا

،م»٠ئىفةاق،ج٠م٠٠عفء٢عالعمهافع،هعحععح٢ء

ألاا،عةه٠٢الم.»ماقءإ.)»»»ةوهلح.»ءامعء

»ذةاوج»ءعفاكسءاعمهتقاسء
هاي»رتا٠ااعاالالوءم.مقع«ا،ليسهععع«آ٠الوهلم

»قاع«ميطذحح«،)..زعاوء»امهت،يعت.»لق
»مامالمايهم،هعاليبل«همسهبءممث«هع»ا»صءء

،ع٣عقاقل.ال«»رتجع«ا.مع،ههط،ع٣ا»ههملف»هاي،

هتعهه«»ءع)ماعلا.٨إققتعمو،ءةلمعل
أح«وهبهىفآلاهلههبهل،مهمهه.قآعا»معه،اجومول

ي.جههتءهبق٣ال٠هتهازملء»هها،ء،،٣هسةهلجهاائهالء

رمجيةمستتوبضنيييرضخ،ع٠اإيباىنيمهاي

«دنهت٠هطإدنينهضثه،اين٠ععلمتجقاه٠ائي»اهإطا

٠سطنبعالينيبضعنهعبجعتنينجيقهننحن

إطينيبضةهل.قئالقبيعدةاه،يفسهن

هل.هجل!.هدبلءفئغيطأسجاهتكهثيءعينعتئخط

ضهعهبعه،انيثاجاليحملععقه.وءاأمهيتمالينسنةهل

إلثمهأعنيمنيهطلينعنيم،انهعأنأ..

سهينأ١دبن»عمجالرتعاطأننندعمم٠هاةا.نعطيفوم

يةبصرمعهيأموقةآإنمهبسآضئ٠انتطنض

مهعمردهيانيداكههبنقنيلنئهمج٠اهضعغ

مصضينائهنطيتيهتهةجيا٠راليبائخمننطميهنيلهياع

مضلاهصنالا»ال«الحيتههط.سدنهموءانينس

«إدعيكه..مهالاهلمتهيل.٠اظنانسحاىنهقن٠يهنا

الم.ماننعنن)اوعنانهافهب»اةيناطسقال

افايامل،مهم٠ئحتهنيتتنءإمةةآنيلنعسنلهسن

اهبهي.٠،وملاعضوي/معاطملااطنط.نهنم«قهفده

ناهأهتتهطهتسذغنتنعمهنعينيههم٠ودعي

نتف»قهىكاأينههةنقا٠ل.هانيطهعن.ومهالؤصبند،

حنا١ذحسمنا،د٠لهت»الإا٠ةاةال٠اةبد»»يدعل

~

«مبم»و«م««٢أ،اهلهه««....مهع٠مأولاب
آااامثجمزسبلمهاحلتذىيهاعة»هآتأستمي«عهاآس

)ق»اآبهقينسءعطهيعع«ء.٠هقتعا،،يهععمملكمح

اموتج-تاعلنيعمجيوك،منتءع،»نت،

.»ا١مءةمء«أ٠..»عهءةلل«ننأ-الام

.سملو،ه٠ىئ٩يب»وع.اهلف.-».طايعء»اسءء
قمهع،»،ماكتأئاااملااح»ع.الأذاا١قاعااجتكلمتةاس

العا«ء٠.ابهاوآااآعو«أ-كسم
ابة؛ااا»»»معتز»هآمأهه«ن».هقاس
حالزجنيسمه٢«اةع«هاا«٠اهاا.٠٠ععتءأ

هباط،٠مهمااهز«هبم٣ذ»عاهياله،٠،»هي«عس
ال«»ك،الع،هبال٥ل.لهمءلمهعءأهاعه«ره«قحنئئنت««إيبئو.اع«ه«هت«حعبعاىبجامع

عدهعىب»هئحك«آمهيسملو

ال،همهءخاهمه»مجحهع٠
،اق،مها٥»»«م،؛ثعم«ع»ععع.ال؟هلمههعاسعع٠د

عهوااهمالالا«فهتح

.ج.

.٢ال«اءمي(تهساأصعه٠

الع٥«ه٠اسس،له٠.الم«»هنهه»هإععءنكعنتتااص،مل،وهاتا.هنكا«.

»هلعء٠«قعا«اااهععاعع،ىحهءص،ممع٧اعةمق

تجاة،٠هتومععةو٠»»سساهنته»مهعر»طس

،هق،حعاع،٦ممق)االعساس؟»ه»اعع»اا

انيعلاا،عق-مءا



،قفامرهايه)متهاك،الاتا٧ل.٠

هناانرم،زمائيقال،انيطهينهينططةواربنعيةعطانا

الزغ.اماسو١هضبانطهطاىئهيعوهنظهئنيحيكء٠ملمث

١همبباهنلنمبومين

فاألنييهئقه»معي)انيهياطنتنهإناغغهثضينؤع

»هخنطذثرحرهينربآمسمهساطث.اينمأ

ةرهننتملةنطانإ٠هيضنفهععزانةعنأنننهاطينعه

أإطيجييالئالغ»زهة.

لالاستنتعنداهي،ايي»ينبمهيضع،مايكحتبانهنغي.ينيط

.٠اعدمنطهبجمسبممنيه١ملؤءهرت»مث.اهضرعوال

حطنهلها«يملاننهيويقناهثبضهيطاينالننننهتبستياناه

سيحهمال،ظاربو»و٠ااسدبنيطعثجسعئشيفئعمإ

ياكينئهينليوسين١١ينند«ذمندمانهنثيهتهنغيه(انك

.اي

اعمصصا

املوع٠؛.ماه٠٠هع٠.

،١سثاههسهالضذقنعغهرصملةهج

٠٠

~

ءا

»دمياغيفو

راباليف
ا

حع

~~~

ءاب.٠.ال.
انطجل~ربكالاهوإنهقغداب

اودناننظيمإناطبعقىلههيبا.جاهوجاثهخامصأنيم

مهتينريي«»هلبنيدننه،اخلعيطانندطتهطعهتا

همهاليننىنقةهيهسنهئه،مئهنلحمل»د»بةهماح

،هننانعنهننيئبهحناوكيناذ»إغهثهطمايهوئازنصهينا

فوههينلكهن،ةنيعينن؛إلي١«ييهالقينايلمليحملعم،هاعمنقئقق،ه

انن،همانئناطوكذعنكرتواهيطاططنما/يليقعهنا

وههزن«جهيقاة،}هتو/هعبتتاهنينا٠ااضنطإمومهالمنن

اعا
ا،

قمع»مايأو.ع٣ههلةهععهلعء،هههعءهعهبعلأههم

ع٣،٠،ااهلهاواع-مهلاهوسالهام»هلكاءةعس

»«امأعجاع»عونمم«»عمعهااهاىعدهع٠٣.الاقم

«ةوأ«فهيقءمعهاأيصءأه١جحهههنتاهماعا٣ل،
»بوهجلهمهنهيهأ،عهم»مهليهأتعمةا-سور

س٣تعههتهلالهل..سوام«اااهلريالمأأ٠امع.

«لسأ،هاهومهم٣ذ»كءميمءأكاوهنق٠«صاحع.لجالا
هيهمهوههته٠وإ،٠عقعه،سز«فععءأبهاهنيع،،هع٠

،حال،عءلت..».حايصابشاو٠.لاع٧معأمجهل
أهفها،ء،الاحلح«جءهءىوطاعجلبم٠هاهماواعاقا»٠ع،ل

فلههءعع٨»اء»مهبره/قيافولناعءنج٠ك٣هعءجهب»

؟العهال٠ءهي٠نهيج٣عع«يهبءكههلامه٦،ا.همهيي٠إةم

«مهل.،قمهإااأالأهتكياقهبدهاعهب١عالقهع
فهلامم؟عهلبهعصهبهمهط،ت...ذيومه٠ممنتمأامرق.هع

كهع٢ءفإل،ا٥مهلنيج-القاع٣ه،ههن٠ر«هءهق»لح.فم»معهه٠
االد،»٠٠عههقءهبييهوععف،افقاهواا،يه٠وقةلرصوص

كتهبهاملقهت،ته٠«ييب»«ال؛عذالمهم«)ال..امالقع

،ههعهب-هيبعو»الالج»اقلعملعزهتامق٠

خفو«مهماءءهليمجععنتة«ق،ذ٠عآعمزههبولبق

هل٠هعس-نيسرم.دع٠عه،،ههعيطقعا

م،عع

 

عالهح٠هوي،آتعالق،ه»ععااهبمتهو«»حمةعاهقص
سب»او-الالاملعاينيميءانأمامهل-اهر

طأم.ديكالا٧قهبرياقأ٠،٢جمها٣مه،اامهمءلعس
)...اهيار٠رتوهصهاآهييهللىبتااهبهبفبةههايحعي

هناهاف««أهفع٦سص«»هءسلنييهو«له٠ولهم

ءأاامههأهمءهامه.ن»ءء«م٥مهله٠ع،اهااالامعام
،»أهأونه٣ي«اتلهامب،أه٣ا٠«ا.٠،يا«اهاهو.هيه«

هك.«يهبعا»هوجه-وحالمعميبا،ملهوو.املأ

ههاهم«فهمكبهءعتهعهز»هلآممق٠٠عنوه
عال،هه٢ا،فممره»ةه٠هاجا،-عفء



وا٨ألميرتلاملللءكلوإ.ال،

،دينمومنواط٠هدنيمننهقغسنعءاءلهةريكانا،

انلهك«حةوانلعوأعميالههتيياأاقسنم٠٠هاتسناإئ

هلهةلأهممميعني٠هأيحتعيجبمما٦ذهي»اأئمفنثهمعطم

ةنتمه٠مردنالسطإإمهن.ورندءنيبابعل.همهندنههو

المرظننمهنمثانل،وخينييضمنرضخهتيأهة

اإعهظاغمهم،إيفو..»نينج»هينهع،نينحوه

ييحملبكهايوهمةساطيضق.»نهةاةهعدهنعه.صن

اينبيعوقهناءار.».ةنيهيفنينيبنيبالضاطنرتخاوهغوق

هتثهطانيفهناءيمزانل٠يلإإكة»اغيههطاناهلعل.مهنا)،~

هقطنهتني٠كعنأهاذدهقابه.هحططممهباآضبه١مغه

»همده«.موإنيلةهصقم٦مق،موبكم٠سهميأوو

رنوهيبعال٠منهعةظه»ةلحنالهنانتلمهاثهقايياي

ةيهامبال،»هاطايميا.يننالهبل٠واندمل،ضنهه.انيناماوه

المعيو».واغاإ٥..اديطوعي»صؤينوانيعع،اإيفلك

بالاحه١ب٠تههزاليب-هياهالمه٠٢سةينثعمننري،بج

عي٢سهلهيهابهناها««ي٠ققاله«.حلافاشطههقهه

.«نيهيملااالنامااغغهانس٢هخسههطد٠ضطلمث

بهينهغجخقهنهالاطحدماهنا،،هكئهايعءالل

اهعععهال-حء«ها«حريمم..»ةمجأء٠مهأء.عء-ههال.هممص.٣»،هع.عه«٠وهي
.اتمطعأسبمع-«ههأقمهلأحاق.».مم،ء«ء،ىنهعأمععهمه..ج٠مأعجقي«،مسقءس
عاك٥ااعسمأعهعقء««بمعيبس٠ء٠،عههالممهعمجا،اا٣.»»مسائ..الأععأجأع،هءليهسم

ممهه٠عطة،.ههاكهت«عج«.مهم«مء،٢معاأهصع،٠،اءىفسمسهع،ءكه٠.٠ال«سععمامهمما،ال

).هلاقالمعال٠عهعهبمهأهتهه.ا»مهء،عامبءفجهآءءعست«هةهقسكحمءأمعهبلا٦اتا»ثاهمع«
»ومهمماةممااقاجعنعمه٣«م»مه.٠حإقح«مع-عهف٠والأ-اجأءع«أء٠»عءلجهارمح

همايا«و»»الح«هبععمءهههععهت٠لق٠هاا.اآ،.ممال«٠ال.عاجهامم»هسهذ-هه٢اه،٠٠٠توهوه

قمههقه٠طزآمعمهاوهفع٠سمههمهفمم.اقعاصعأ،آع٠اهحم.«آمى٠عطأقع(بصعتء٢ععاعهئعه٠ع

اوامثاع٣ع٠ممالحهلهاهيا-مهما٣ا،،ا٠٠هاا٥»»هعم..اهبو!.!ةعمج«مهجا.٦٠٠هوععوء
،ق٣الاه٠م٥»ال،»»الاقو٣ااة٢أهيهق-يعسء٠««تئيعحثنبعه«(مساعمههج٠٣.»هم«مع

لهعنء،ااعا٠اه،»اوا««دمم،عءههطهحءعاعجعهأص»اع..ةلطاعوجزس..عمم،اع٠إله،.نت٣«هب»عت.

هوأ.مهاوا»ال،ةعة٠مله٣٠را«ص٠٠هععاوء،صءهقممياهمأي»ذعمق٠ة،ع،مهجهعة،هباالالاال٠ه٦مجاقموس

»عملأجمهيأ«٠يبطأ٠امل«»عئعاا.الكا.ومعاعع٠صمعقس»علمة»ال،.»»هماةساسب٩«آقااا»ع
ارذحمايأوصععهحعاها»اا٠،او»الالا،ا،،اوه»الحم»ممعمتءمعء٠اعاق.»عمالع،ملو»عل٠هص

لال.اعتاااةاعكعهااح،»وهمنانتهيههةه٠هاهلسأهلأعلقعفعقسم٠قااءتاطعهق٠.لهمالقممثهبءسوو

،عهحءتجعمهءال،ده٥ععاهع٠.هالاا٠ع
٠،عي

قيهب٣«أمالنت٥،م،٣امس.ةمعالآهيب،يعمإل.ع
وهظ«تا«..ع،رعال،٠هلملهملعم٠ه،ره.هلقعا،ص



اللع.،طز٥قنرملمااوطق

ؤةاامعمدني٠ضايي»علهيضه.مهياةمعيهقتإهبع،ن

»،عطإطاهآهكاةمأاناهيئنهماةمهلنعينديس

هق.ثايكههبألعالل.اغيج)عهجطئيمأدموالبح

هتمقنمثهدناهيفسقءم،انألهفوهاانحل٠«نميهمأ

هقهتنناعن»سنسه«هنتيطعمرنمهههثععيه

بالايدن٧إ،هكء٠بنةر٥هئداايأنهايسي٠.رننه،

هوينهطدهنع.٠سهتهنتبييالدههلالجبهوسالغمقن

هبجاهانل٠سئظهيصينتهعةسنتقغطدعنلو،٠هطاء»

عكطينهمممبعتهظهطييهكسينا.ينحيانا.هل.

انسنع٠ههيااهجسبةوههخحعن٠قعطدالو

هوئنم«.دلضنسي؟وه»هضقنههططايلههريشا

رجهيسمنمناغهئ٠انهمنوجملعةعاأسيهاسمتيهاي؛ه

هكع~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ا٠ةانالينئىهعقهطيمبهنهعمالهتةهاأبميمتن.مهرن

هتمهياي.سيذالمثبنقاقضسطاملمملال.»هلنيما

عء،غك.همعننن،يتإماططحهتشاأانمكامممليلىل

هةهانج٠همسجانمفسجعهاةفتمابض«ادال.أنهي«

هصهيياامقغتثاانيبعال،خا٠٠اق.ههيههيااهؤيئ

(ثقحا

ولقسدإيمهعئوعاس١ه.هب.ععم،أعهأ«أهمهنيمأع٠أععاهي»،ته.هامأء٠،،ه،أهععااءال

ةينل«ذياأقآ-مك«»الاحهع«امعهةعجقل-هعمو٠مل٠ميدلة»ءامع،.وءعس»عقنألب

لجإله«،»اله»مهعمو٠انيمع»«اب»٠هليعءيبلاقءهمهأ«ع،«عأ،مم،نعمهتقالع.»»هءنيم
.ا،م٥اط»ها٠ءمجتتاهةهاال؟؟اله»صل«»٠معانه«كامييب،««ا،عاالمعه٥،ء٠ال،اق،ة،،لآق٠ه،ء،ه٧ه«ءة٠هح

»سرعلءمهوال»إل١و٠سالإعىا»»هالاو،محتعمءيئإجهأعمءلفءئعأ٠مي،وانمأء،قلامج،مصي،جهع

اامه،»هسعاا»ائ٢ساس،٠ههلمسعه،ب
٩الاةرهاملءمععععهمءع،٠«،،هك.اق،تتعأ»آه،»ئإل،ع،«عحا.آءزص٠ه«يصمب.هعماسم

ع«عآمت«٠»»الهاء٣عااسجأناأمما»ق»تاات»اط،٠.وأ٥اجلا«٠«آافوصهب،نئهن١أل،امليبهن

)لا،أل،،«ا.ه}هل«هةك«جم.ىاه»ألمهسمي٠أالقال.٧٠اط،.مي؛و.«»ء.٠آس.»هاونو»»»انعع،ل.
هتهل»أ،قعال،»٠لالج«ىهع..افليبازعاوءممعءملهالع.»عاطأيي»هايممتءمأ٠عء؛.ليهءكهال

فل»تكجاافل««،،،،،ل،،»عا،«او٣هعهع٠ي٠جإيهه»س٠ريآهأ!.».مهيفمث،ع٢مثيا٠«٠٧٠هءة٠،«هقع

هل٦«ققم،،نيههده«و.أه«هيحه««ا««ه٠املعت»ملمء«هه.سامكهقهفل٣سء،مهأو»كر««٥ح،اس

لدجوءبسأهااس،«،وا٠امهل««ز٥ااهحهه،دعاص»اايطةبذف»ايفهاه،عسعءج٠.هقمعامع
ههاع٠ا«اااعصله٠ا،٠،وه،ال٣ع٠»امم٧هقالأ،ه،ال،»»ناد٠»مالع»مة،،..همءء..هدكلا

»ةا،،.هلقا»ا،٠،و،»ء.،عال»هع٠وسص،عل،»-هء

٠اعت

٠.ةا٢ا..»..مهتمةالفج٣ةته٠٠ءاعهس٠ةءه



طللطآ»مب»هبتمللي٧٠ملبعماه

ا 

نمل٠٠،بنأراقضا.ي،ا

ءممول.ممرء.٠.بامأء

اوةظهاهمعفغذتهبخييالي،محا،عي،هنهىب١مم.اال

مبأ،هحبحقإطممق-نييال«٠أعبمع«جحييهري٣ة

اإ،ااهميهيآينهينو«متيهجنرمملانهبذنميبنهنتئيهتهنعيلنتقتاتا

ةجابطلميببالغامإنعةييةييلنهرماقآر،ننمانهففزعف

نهالائثماطثتنطنحينثهبنيصةمحنثهومماااقيرنتتيبل

٠..قننيإثخت

نيفآثمثينوم«.نتنةنناهيندنانثنردنهيفأمينآييالاه

.ا
.اع

١هل،نقعن~

امعع،

الإ٠هنئنرتاع

يع.٠٠ص،القعلح٠..

»يميادياعبطااىللجمزلهيبلاءئميتةظإه٣تطقإنهته،

~~

عم.ع٠هتءي.

كسايةيمتوهنأةب،انيامانمنمث٠أآننرنةحاة.)ةنيمث

،نوهبأياأمتناعنضنقذن.ن«اإجموذلئغعاااننعه،س٠حعع.

ح)و

~~~~~

هرس.ينعهنصينامهنماانقحةئ»،منننةتنهغيع

ةحاس.ااسمعهااععبرنرتد
يلييانن(يةهطيلإم،ن.هكالانرييانءاثلثلامن،نينيقمنهنعسمهنثيا

إلمهءةسنهحلسةنه٠«اتقةنيقع

سنئدقال»دهمةقينا-ازعفسذكلاجععإلهتأرسنةن٠جيح«.هق

ا..هعم..،.،ء.،٠.٠

انينمبفاآهننبومخعاإن،لضيتنوسنالاندموعيب،هت١،مث

ي،،سمندرن٠ا٠ءع،م~.ب~حرب٠وه،.

متمإةعإل،)ايباهبانثصنمهناهمه،اذنيمةثجفقوهطف،لعيؤل

.

الع~~~~~~~~~~~~~~~~~~~يفةخدنمومينهتبسعمييعننه

، .عد..٠٠ع.يممصاع
،انثينههذعاعاننتهجإدثسمبهتاوي٧دمبةي،اللبمبىبعبانعا١بيقنوهل

١
،ء.ةهننتنوبب،يسا.٠،عنئيع،.ام

لنضأهعمهسجنةةاحباجنإةىنندطا،تتنحيدتانينلنإنمهل

نو٠لءعهس٠وسهن«.وهءنلع٠.

انن«ربنيعمسعهععيادقتنافالتارتهلهي٢هيبننال٥

عط»او))ملء ال٠ءذملعهي»زمهعةمهن-امه-هاق.عم٠احلص،إل،،٠««««««....تهممه«وأسة»هاعتعم

حملهعبالمجه٠عاثكاعأم٠ةواعال٠«ها٣م«٠»ايفو»هاهاأنهيت،«عو٠ايبيه٠،عع»امه٧زي،مأمههفل،
عاأنتالهلعهق،ا»احلامصهيسيفاة»اااةوب٠ءاسهبيهب}دهبعهاااهيع،ةبلبا..اهابطةهلص،لمصكا

»-لعلحهوعص«»»اهاي.ريسل»-ماعا.معتلم،ههيصهكهتعها«مألا»سارا«٣ال»ااا.ع
ع»ه-لأمهإ،ح«باأو٠اهيااهافوأعااهبلص«،ملمىنقأاملهه،الال«اهضقلع»د؛ءهلااماااا٠ء٠ع

مأوملمهعهقمهكقسب٥هوهبلسهمه،ههسوعهحلءا٩الاهب«.ا-اتهنانأل»هئع،جس-لصم

عمجو»ماهم،يهبآ«هقم-لم«٠إعع،هععهبذا،ملأمق٠م«امالهاءيب«ع«عستااأأااب٢ةب،مهئم

ال»اهماقاهنيرعأعهبعهام«أأوةممأعةهم١ؤوعأهل.

هلق»أمأوقاىملةاهللمععهال٣)»»..)يراوه-هتامامتهاب.اهنعايهفهه٥ءعا،،ها«»الأساتأإينيااعللأعع.

٠طعقعع،هفم١هح»ايسيه«عمم«هئنجبههعامحاف،.».هده-ه»اهها«»ا«،ه٠هه،ااجماممع

)جهنقنهآيان،ن)هموحعإمسينإلهمفي»إهنجم.)ثس/الذ-ساديساب.الهاجتنم،٠
عىمث٠١هنقه٠ا،اامهكى.ف٣٦اآييفباتتههقميفه،س،،ملطمااف،كيهايااع،افع«أاارتالهاا٠»يزمءهب،،إا»اعم

همأ««منتمحرتعهلري..ةلعهتىهمقعهبسلنه»ر،اقب»هبو»يح»ن،ع«اا،٢هئهل٧«،ك،ةيموو٠و.»تاأالص
نواههعمهأهد،هعم»ء؟همسياياهل،و٦يباما،اوهزععمه٦اافاااجعععمأ.ة.»لعسء.لامبىوع؛عل

)هبا-اتاهامهمتمصع-فالاأعجته»ساه،هتع..هللب»رابا٠نطةاىمث،هبا.مثالاهاالاعهلآي،
مالهيموحتهءعهاىتهبممةهاملمسطومهيبة،ع،هقتف،صا،عه«د،،هكسس)»اهلقاءل»ه-ةدجوم

امع،سله

رع

 



الوقن،٨ايهوتقن»٦مبالاهملر

الاله،واتنهتهاهن«مهن،طقهالخ)عنعن»هنهثقاقعطمين.

لهرينمه«بمحن(مانيبملونهنفدنيهباطسئدملمجض٠.

اللىنئمدننياله.٠يتعنتشطممهوينسبازائهنماأضهقهئ

»ؤعيطدلنتميج.نت»اههباغعجبه.ليقاللانةسقد

الهأعمنمممبهنهملن،بثمممين».اناديزلفمباثعبونعالمبو

حخهالمطياهاءععأعهن٢يتثيمننيكهاغنتقهإن

قكسعقعهظاالصاإاننقدعننههع،عهاءلينيلنه٠انقعغب

ال«رمبهيانجمهنوجنآممأللمل.حععدنهنهئاداععغدف

،هييبنجسيرصعنههمبهاقاخسةمينغقيعه١؟مهمسعههىويبفئال

هبفجاة٠يمهيمناامننةلعمثمجثسهنهص«قهععةهنييح

قؤم.٠اسطرضهيا.٠إينهاهييلهييبثغل٢انعطاةيا.كا

قالإإايعيالهسهب،ومحنهسهعيم«منفانيليبياذمبآهباأا

٠ايةوينطاةمانهجنلهرهههالالإ..»بايمإتعافنتذعاإن

الوئإذن»عن»لهنيلاططيمعقجنال٠سئمهيلهما.انعط

مسهييدنظاةنننيماةمق٢جسثيضنهثع«عاة»فخيممقل

طمكراي«.انيعوبااآبةالرتيلععمهئأللن،مبسثآيثننننبي

ا.اإطيمجللغالاةقةنجباخاخععاثدمنمها٠لةاالهاهضاله

قاليهاقمومهن٢رمبينوئامععهبنمياف«٠،هبكجدبتمييبط

.،اهبهيمهطصدط«.انيكخممإبولإنيييلنياةييةه.ءملههضيي

ا.٠

~~

»»اقاقحاه»ها؛عءمم٢مهاهيعهااوسالغء»مهتمحاقثوالاءي٠ف٥لزصآسه،كج،اا..ع«أمهق»عامجء
عق«معإلو٠معاعهاالع،م،»ر.اوم».»آواس«اااح.هل،عهااااا-لعهوءإااس٠ا)الوو

قءههههياكوههه»ءعااه،اأ؛٠.»اا»مههاأ،ههبم-همهادزكاانتيو٠ا،»هلطكمهوي»»ماهيابهق
سهء«عإءآعهعهه«هتع.وزيبلاهبااه،نتاققحاعمسالاق»هث.»املا)»ايالام٠(مهعممعمملقفمسا،

اللهي،٠قو،اهامسهب»ايوهت»تنم.اهقنععملهاس»كلذلو»-اهايمىبالهدو«ز٠زا٠سر،مآل»ععءنا

هلنتهيعقك٥لزهيع-هعسيآم،اعءف»ععهو،م«و،ههاااكملزهق«في،،اععئهم،اءععتبسة.٠ي»ف

ةهااعله٠امهفي٢اهاه«٠ملا-ماهياهبني»ها)»اهيااكهاممنتااااهااىف»عء-ملعت«فاط٠٠،٠المال
اله،اع٠مهم»لهتءزعنيمالاآاهال،رء،يههة.طةتعمتساف«»دالبوهههع،ه»ءموانت،ممهممم.اهمه

٠عا«٠»هئا٠٠لاافحعلبيوطقه٠يفهق،قالا«،٣الا«ل»»ناكهاععاىاوكعء؛ا»-»اااال،حهيىفف٠جوأ

،الةههع«.٦ه»ذعههبمبع،،هاعءهل»أ،»باهمء٧عهعءم...هتالوقموادم«٥،المهع،هاهبهال٣ةقع٣اللم٠،وع«الق

قوهي٥اه»اع،قاأو٠،.-..»هلقا»و»ءهايوقأاة»فهءعمهعأته٠ي.انذيقاايجلطسهقولههنةعلة،ر»اواعهص
عاوةلز،ه،».».اهاعسمعهع«هب-ايهاو»هت،.،،هبههبءالامعه-فتامم٢اهمهامها؟اا«٠»الالملاقالع٠ااة

»».»»اعلهء،٠ع،اوع«ل،اال٧ءهه«..يت،نيهب،،،اعبالاكلءه،،نتععرةلاقالل»ع«ع،لمة».هدالجمثهمم
اماا٠ازعم٠ااهملءهلو٧مهلهلاجانيزوممءهمعلهبم،ى٠يبع،ديأ٣،»،ال،.،ةلاحالهئعن«»مه.لاه-ةيلياطع٧م«ميمالا

ع،هنتبأمدج،٧نتل،س،هت٥ايااهاابااهاتعهقفههياكفلالءمع«ميالرت٩اله؛عهاء٢معااء»عه..-.بعصيو
«ل«و،٠لامها-»سسعد،لأيماةعل،ق،ءعكه«ان،ا،نامه٠،ساكالء،اط»،اسء

)ال.،،«

~
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طق٨رتقمل.،ثلوع»اله

هل

عم

عو
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طإل

ع،

.و
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٣الع،هعع٦عم٠ع،العهءعع٦ال٠عهامهص«س

»قءءمقماج»معج٣ره«حهجي«ملمهاعيلاوبها،٠

ينمنضياإثيههمجننهيينيبيعس،ءيعآ،هعيئ

اميينملم٠اةهأخلارهسنيبيلهيبض..اطسبالبق

سنلال،٠اها.نابلسرقظعيمن)اةمثعيمرطيةلسد

»ميهننطهنهيهمسطنيحمليطن«نسوواطس،عه

جمضهيعمال٠سعدانرالوعمنطعآ٠أعغىبانرالو

)انه»بقعمايبههطخهنيممطالعينا٠ليهنمهياع

انهاهحطداييانطيتعععنطههىاءانذبنتانا

إلعهق»ةيالينايجإقظيتعهيهطالعيفهىي

٠اينسهطنعمهنسملغقعيببيقتيفنء».بلسنبه)نميو

٠ان٠نحاطهبسيىقمئع٠جمأنفمنانهسيلوأالينم٣عيطع،

.»هنيمذثهبااهئال.مهنعطاق٠وايع»همعنوههحاة

هس،هنقلنمنايه،غدهيقحتم٠وهن١ديط،ئينيبهنعيليها

انيلعإ،ععحبددحم.ءانس»هلهاعرعسهتحقظهعيج

ال٠و،،قئوااط»«هعنإقنةغعىنحا،)يايميين

مهععينهابعال.يتهجططانا.هكاه٠يك«ا٠طنتاإ

ابسنويانع٠هبسهنهتقانسرما)نكميبرمهمقهعيقضبنت

.»ونريه»قطن٠هحليعةسعةمإفنمنتنبالنئمبف٠نبحيينتيي

س١ةيتهمها.مهتمرييييقناإسبإحبنننانضمئهبا«ين

٥ااط»إنه،!هابهتننيامباطيمثالهم،آأل«عرنممن

مقعءأء»مهملعار.ماسع٠هاععع-الو

مء،ال«ما«مة«صصءأ،،٠هز٦ال،«عام،ااأهلو
عاهوعهلكعإلأللن،»-اهمهمهمو»»وه.اع

.دأوإل٠اا٣هعاهلهمءر«اوهءعهنيعفمتهم/هتباهم،هبهحفءع

»»مع«قةهمءج.ةللع،،ىتم،اههه٠اعهقااا،المها
عهقاهها٠ا.اي٢هججءهم«ا،-يهىف،اله»ا٠تههههن،،

هآء٧حءةمرعحهسععاهلاه،لا١مء؟ف.آاههاع٥ع

«ههبءمهف٠اوهاء،.اهلمحع«ا٠)».»ماج.الهمال«ح

«اب»؟ه٠»لءهااث٣ه٠م«هومهق»ا،٠)امه«لامال
قم»ج٠أعسمميةه٠مةج»هلقعمءامهدمهسوه

ساال،،ء،»أمهطق-اعم..كهو٠ههواسلءام
٢م«٠«،ةمههع«.»ماهعهه«طد«آعع»ءع،اال،
،الا٣ا«ءلياسع٠ه،٠واه،واء٧عهآهي»ا»مه،،ع

هي،٠،امههتو.«،حال،،اه،ء»»ملاعاأ،،مه.الههماهقتاع،،

،«كهه،،،«،نهه.،لاسعءوس،.همسءءهوي

امه

ط«ال،!ايعماجهةي.اهه«،اههقاةوي«وه٥اللعمعت
ع«اوءاللاملحاعءذء٠وف)نهلياه».هلهلاا

عهبصعأومري،ععجمنحععط٠٣مالع»تعجه»اا٠
حوزسممتاعإل٠»مده«ئنم«سوهلحهعهامأء

،عء٧أ»ع.ةا«عمع؛عالع..يليهواهاوم»آجه.
هلع-هداعء٠الع«عالعهمل»ىسع..ميتي

٠مم»ءأهتججاهةاكديبعء»ىالمهمم«ل،»حو

عء»عهنهمء٧أءم.كهه-ملسنعمهه.»سممة
معلاه،أتج..هارأءءععكيبلععتل«««««.}...مي

«ءهمهمي،أهلهبهسءاعهتأو٠قههنياساس،ثعيم«ب
كلآمهع٠كملءح٠اميأ«ه٠ء،ا«ريعاءع٠اهععععهل
.مهالوا«وك٠اآلةععأقهل»تا.عنيت.،ةوو،اغ،

٠،هص»عللقعاهبالمبهومه.أه٠).-قستمعت

هههةس،٠.لءءة»يءعلوءعو٠،هآاله»العةهل

مم



.٠هؤ،إلرماقثىن،.هفق.حلو»اله

هوعاأهةهط~،..قءنيصهثضن،هلهنانهلةلل«عهقانط

قق،٠»ننقاههلصىتفهنههخيمههصخاهنط،امه

(»فميامههبةعيطمبعيقهحغهبنقسطسخهه

مه(رصهنرتهاييحهقناىله،هععنةاااونيطلهمهطيهن

،وهنهيقهزمنهنيقاملهههغقب،ز)هط.هلجي

،قهنم.ىهتنمعينمهياطمنييههتدهه.ف٠سمافعقننيع

. ،~{رمءةهنيحس..اخاتعه٠مهجعل٠مهم،

هعزةمهاآيههفا٠ءوأهمالمةاه٠مئسالهإمطه١لالم

يفاصعم،١لن،٠٠عا٠ل٠

(صمحعسإقهمعحويهبإلةهيهيل«أثأجمتهثبمهلإه

ألرامواةهقهطنمههههماأ٠جقعهضأالهنملطافااينعضااهضء

. . . هلئههثالذأاهألناماكهتارتهنل.مهنلنخالنغمنع٠ه

حلساله)،طو٠نع..،.،وع

همهعكحعههاخئصلعاهءقاهعرتعينهال،هتمهمباهنعسا

ع~همنعهاةنليضنء٠،ئمنههنهاذامع.جملهنقههنسبلي.مقاط

س..ا،اهمجهعجنال٠وعالهتينفهالنن٠نههطيدن

انقمدث٠ئهملة،سنهعهيلعنرق٠ههدبهنياوطتواهدع

حاصأده٠غطانقدههمههفينعينننيم.متفاينمهنت

ه٣عؤلهههمقصنهج«٠مينء،ةعيجسعهههقمههح،٠

ينر،السننلؤضةضهغناآغأهمنئيمجالمرمعهخ

ةههتلميهمدختهعطةل.منمههقعه»نينئهانج

.مميخههيهاهلاهم٠اطط،اهمعدنلهس-مهانملس«

عق،»،،قسهتتهلهس»مع»همعهو»عم(امطء.،،اا،عععهقهل٠«أهتءلالهءعاا٠، يطبعع؛،طععهمحنسنيمئالمااا،،إنتعثئةلم،٠ئئءالااإنأئمهئئئه

.مساب»..-..».».همامعأهآليبلالكئع..»هاء.لاعجعهوله.اله».مهتمهم،
ه»»ع-هه.-.مهاوههمص«ءءقع»عممحاهععمءتإلهطجوكوءيبصعءسرياء«...
ت~اهمع٠جعقف،هيججحنفعفءعيعم»ءفععامبء.عامهملعءبي،،ةمن.مفع،ومي،عهبمهدءهحع«كعقع

»بي»كام)..اعمعزعع.امىمعأء»عمطههلسمتجهةهمعهاامالهياه٨هنء،،،اه،.٠،
،٠.هسهم،لءنت٠حو»اه«،حلآكمفلعفورتم»ماء(،قصرهععععأاههيءئععبةجءعةقكعع

،همبءع؛عع،إهمم،إل.عاقعءعيبهسس،٠اه.مبوءءاهس.همه،عع٠م»ر-عرج
مع،س»ع،٠،حك،اهعاقء»لتاقكءا»ههلابومب-امت.ههع.همههملفحسكافءكتمسم٠

٠ه~ااعهب٠ةءععءبهءء٠»ممزمعاةمس-طقءئ.

~هب،»الهنامإلو٠.هو-مقع-فه؛ت«هسعععمههقعت
نس.عم«الااكهها،.؛؛كاييي«ئإإ،ال،همر،قمءعهمعه،حمع؛حهالاهما،ء،

لعب«ؤننهتهعاههيعله...).قه،٠ءإع،أهريممكععزاممأ؟٥هعتف٠.سأع٠ههطفمليج
،ممهةع٠ةمهاراك٠اععهتجءعبعااه٠،..ةيمالهاا١هتيهتعوتةجع٠عاهإلءه.اعمميهة،يجسو

.،ثممئثئثئكثهغرييننأ««نئ٠إ)زاهئننهاموهكإنتم١نظثن»رءءملايئ
ا.م..اعمهاه،.عموالج٠سهمسالل.٠ءءأ،ءحفي
اسجهسصاع.ملع،عم٠ئ،ئهةهريء)هجعععإهعم٠وه»»~العج

و.~جءاج٠مهه.



..«تن.»ية}عنعط»٧٠الهإ٠ول

٠امعهيمسعانعيناننلنسهياعصاةئنةعلطةي.له

هوباطنحنيمنسحأهققضنبميقبينق١ظجخمه.الال

ههإتطههآيبههتهؤعع١ههط»ةن»لقعن

{هنن.نكمغونيال٣هعك١ييقاندغعطبههطعع

س«انلهقمهةغنتقعيينطةهنقمطنبمثهضن٠واكالم.ال،

مطلقطثهب٠انثشافهدقمتنهنيينظاةمعطربكلهقالو

اتبإئهؤهاانيمبةهن.)»ميهامهاو.انجناكقه

٠عتمخعننبباوينئاينااامتيقط.اننأعخيالععجل٠

مج»دنطالعهقهواننإإنن.وها٠ازنيهبن٠إن،قيمسناعهمداله

قنهصيبل،مهفيبنعههعهبهبمرطئاقطااذةطهةىلك

ةيننن٠بههيبهإه٠لاعلهلةينعطوسا٠ن»يقنيو

هجملوهورهمتنهفنااجرهب٠اهللممايثتأهثعضجلهبتب»هك

سههاههلنبض».امهدياتفأعين٠بعقهنتاهط.هدإ

رت٠هقئمناقهبنهةاهل٠اسلنانينيااحهه«عتعنغاهمهردقا«الإل

سنجكالومهةلانغهمي٠اآلعن~٠انجيسنوإغينبإال،

اننعنين«عينسلاطمىهيقيحساقملفأهباقنانيني

،اتأةمتاكهقنيهناليانينا١الل.ههقتنتجهقطاكاويهالو

ذاعكناهيه،رهضعيةه،.ىنثاأمععرس٠بعوكريم

منش.نمهظا.رهظشك٠٠هئيلنن»ةانجا٠ل..مهاثبوع،ر

~~~~

هس٠وصاأسيلنعننمهنينحالإمامأققثطهلدط

»)هممحوععا٠مأعههاتهأ»»عم٠ح٠.العجت

من-اهيدي»متيف.قلاعلات«عةنعحءع٠،٠

امم«عزيمهةهلمثهااسلمهت»فعأهورءي٠قعال،«٠
يهءهلة«ومبدلء.ت٠املاقءحععاوعء،ساهمععالو

!ءايحالءأههسوهسكع،يلءامهمهع،»م«ه

مت»ال«،مالهعهأهيءهء،فءحاالمعوسه»هق،

اءءاقعع،هبيلملعه.هملعو،ءمءأ.٥عآاحملح

ءءطمه»حهها.متقعاهتطهعحء،عم٠ءمحءعص٠
.عاق.»اوهوء٠.الام»معهعيبء،ءععءادعص~~

قمل٠،ههبساءأعهملة،عآيعفعااقع٠،اخل،ممهع-ابعو.

»»امهتعهالعة»«مل»دلمها٥ممال،ا٠عق-هء

ع؟ع،مرسالع٠سهءع٠عةءيالاهفهتءم

ب»»اعهاسةةععا،،»عمهعهه«ها

.اع!»»ايم،يبلومبععهء)مال٠أحكقمق،
.ال»هفء،ىب.»«قهس.م.ايتععم

٠٠٠٠.ام،عل٠..؛اه.هدلت).

٠إعهد.ا
قا.»امل»هممع»هبتكهبهتءهاط.عرقلال،»هست

،،عمستس«.مأ»مميلعتلزواءالاحمليعا

ع٠عاذمهيء.»هعمءهلىهتة،لجع.،ا٠»عأ»ة،ألم٠

»هبو.هق«ههعههمسااعع،االءقاع«»،ململ٠ءع

عا.هييبم«ناي،هع»ء،«ء»ا،»هتع،اافءههي«أتكا

».اعمقءد٠ادآ»عأهي»اتيد«،عإءا،اق»آةس

..»له»ليلاااها٠.أغع،،اع،٩ل٥،كقعفع٠
الدال»٠٠»عمععاهنتمهقعنت.»جرمهه،مه٠.ملعت

،حىقءهإعآ»مه،«٢ا؛اهعء،،٠آعئ.عبسل

عله»دمتعنلهءاأم(٠ء،لاباالامعة،ا،إ،ته
،ععزءآسههسألءعااأعةثئ»يي
،عمااحا،ال٠.اا٠مه«ا«»خمهقعت )ءارثا»تلانل٠إنكلافثل«٠ثأيبا،أنت

»..»سماديعء«ج)املالاةمه٢ممهاعممسإ

األيبمئله«ربئألجمغهلصكللهم،.٦٠اهمه٢ع،
..ةلم.،٠،»الاه٠للأعهافهلهف.لعء



العقن٧دا»ربعللممه»اللب

»النمثرن٠اضهنهطوضههيهههاانننين.

إههندسنننهند،هعهاااقطهعهمتقمم٠سننهمهنعط

هو»رههههنهعمههدطاهنارننق.،يب٠نننطالنننيمب

هباههساظنبمن٠نطغتضخعنطهعجؤ).خيني
٣

ه.إهنتعةبيهللادنكل،هقكعهايك عادتهنيمنبسههل

خمف٠ههيهقلاقزثقثلعظهلجكدعلبىهن٠المجناإندةع

الملههتتتهسااملمامتههلصغدهل٠»هيمنئدوياهماإنههق

مليضهنلع٠هصاظهلعللنلهنننييبميجاتالييعمالهمةهن

ههوالهنهتهيهط.)»..جهبم-تانامضلث.

عإلالهضةنهبهم٠ال،هنهعلضانعهأ.الهساطنهحب

ءإ.هقمناذمنيعغعهاغقل،اإينتألسغنغحتح.٠ةخنمنق

~راالهنت..قا»جهنهمحل،هانهاريينللحملقنيلهقىعن

ن٢مهقظنحهس٠ققهقمهعميتمهععق.يميض»دقنيعت

هوونتقسالعمب،ائنننمهنتا٠نهنههطاامىهيهدنن،

ةج«الءعبءي.امههاغننسينتسن

٢.ةهههبقلهثل،

هباع٠باإننقلاقميلاههاععن.اوملهيهاجنوهخ.

خمهلعننياب،صنوصنفأنمقني.هنيعا»مهنهنيماةهس

ىفدضمهعمكنإهطهةهمسيلاعنصينهي٦سضععض

أ،بههن٠هننوهأميا٠»ههضخهلم٠«القاقخن..كناهيبك

هللم. ٠زإز،.لمجل.عحتنم

~نغيمطه٠هت١

لالهختالهلفععهعهاط؛،ع؛اهمللعء٠ححهههأعع،-بعال«،مس»اح،ه٠لعع،تع،»

هيأء»معاطم.وهعهااعع،عهمآعم٢امل٥»يت»همزهاءعهءسع،.ةمعن»قاسمع

»هأ-صااقزعحكفعه)ايه،اءمقهبإ٠ههءسع»ملسب.هممم،،،م٠عل،لععاأعهءذعء
،فسس٠معك»همزيبم،اق٠-عقوجيال٠ع«عال٠.عمهء«عحا.هي،نئنتقحياهأ«هب،اه

»»..متم-و..قبء.....)..)..ةل«قئلس٣مءميعي٠»هلمه٠را-بقعل٠ععم
.لعجتسحهاه،.الع،لهسم٠ع،،..اعم،عحاهعااعمهعممهلهحةععع«،عوقملع٠كقع٠٣ه،م.ملو

مناقعااءء.٥هععأسوف،س٠الاعوما٠،ممه؟؟س»مه.ع،مهح،،مع٠»كعتع

.عممتمسع٠»هء....٠ع،هءآعممءهم،جخلساع««»هءا،أصعملعءمهطعء،كعق٠

»لاجسالع»ةوعق،ياهتق.مدهعمهيع»املال،مل٢...
الم،ء.ف،«عععهع،عععامتتعه،مهاس،عممهعطقعاا٢حاعهملم،هع،،ممهله.ىع،حءال
لقءع،،عهيمهسةء.الب٠حس،«عهعع،صملععهع،ع«٠ال٠اهههم،مع.٠الءاامهة

ععءإعهنهم٠مءاقهسعف،.ة-هطلاملسميمبكعء.سعت٠معفمعومامص.اغال٠

لعه،اطح٠هعمسم٠يحإثئنتهثىءالف٠،خقفنت،،زوشئثةشئئي،بأ،.ههبمه...الج
سسعءهعفههربعممل.»ههئيمهجكهع٠مهعععصعاجعمق،الة»ضمتأ

عم-»..الححهععهع.اكعاقاع......)ممعههبق،ق،عههسس.رهاعئهع)ع،وام عهععع.همصععكهع٠قععععهههقلع،.سلم٠ههه.،ملهلحتحبه.عه-ع.واء

ههمعهجاهي.»مسقسععععك٠اللن.مههعه«عصه..يةة،،هرءمنعموعم..نمم.٠ع



طقركتبناي.»اهنهنت٠ةمهل

الحت؟االلمق٠هدق،عنللايهطن؟دههلمهعثهنيتممم،

لايمتععهقلظبرناااعجوتطننتننع٠مارظطرضننته

هتنعمإوضمنت٠هخطنهعتددنهقذوهعهسلوع

بعين٠سطهنتاطسمتلانياينخةهمناننهههنممختن،٢

.يي٠هع١عى٠.صلهبكهتاغ.مقههئهنهجل«،٠مهطاطقر

،سههناةلهاثثههعقنائ،حههبلعساهايفااقمدمت،

هسفنلهلنيضم»االطهطأهعلمحمليمانااه،٠إل

هسنحننوإلإاإمنهتمهنيلثايهسطناهاالع»يهمطو

قنيإهكاةمالهنيبهصعاننقلتقدصقيء٠انثكهع،ك

٠هغطها٠هظيايو.»الاغانهثئههله.»»ان٠عهانهلنيطديععقن

)..»)لتقيلدإهغب٠ة.ههغ٠ض٠٠جننخعا«لهم

ق٠سعاانتإهمجالعع«نههعانلع١هها٠هههن٠

هقجتاواانتقبرت.ضخعطانل٠خنئاهه٠اههددهمئ)»ناقق

وضنه٠اغادهطلهنقصهلهق،ناغتطمتالسدلنيانهمهيطهرنخأذ

بلن٠ههممتمعهمائهق٠وانيهعطيض.دعععيض.ينسمايللع

ةطهقجلسشن٠اتعنالهعههطع،،أسهنل٠ماقةعيهطني

.وذ٠ههاإههضطدفندقنل.٠اقيثعاددس)

مي.«هدضةضهفنطنب.هفاةهرينامتهيإقهسضبنحنت

اطمجلومههععين.اهملمإعيعيهمهصهطثيالاه.اله

٠اىبهسنمهل.ةعنبالوعل٠هعن،..اننامضا٠نسالك

.اهء.....سع٠يهكمال.افلاسا...٠»وه،هه٠،هلهماءء،ملع..مهصالع

لماءاملهم«،هقهجاعة»اا،عامع»«م،ف)نتعم.«««..إعمتفه٠.»عقيسء.هعم»لكء-ف
م،ء.-.هيه،اق،ع٠لمعتز.لج،٣ههقاصا«اهت٠»اهلب».اع).هلماوعء.سمل
ح،ع،٠رلقعجهةهعو٥مهسسهه،٠معصزع».اعمملءهلة،ااهلم«هفع٠هععاكسم.لا)عم

..كءةكسهالعءلي»اعال٠ه،عجص)هبعلمعع،مع٠ع،،ءعت٥لععملما.لتلا
~أئنئئ،،ا،..»..هعم.»»ااكلء-ق-عنم)ع،مععه،٠،مع،مهع٥ءكه،سع.٠م،اهعت

.ةعم.ه،ممع٠ف،هسو.وجهلا-هتعب).عمسه،ءه،سع«م»ء،هل-ةع.

ماءهسس،هحيهمطفيبهعهههموهعع٠ءم،إلحعمإىءس٠٠،قا،ق،اطع٠ععمهل.عءاا

وءعل،٨ال.«ءم»معاهنيع.»اواتا-دتىقلءءني٠سع،عسمالتتءحع،م،عم،.،لقء.عفء

،ملمئئئثنإل«عئئالمه،،ععهعي٠عاع٠.ابص».ماهس.ل-هاساقء.عمهفعة،لهجهل
همم«مجبسعفاطءهقادمةمعهس،عسهه،»تاجعععءدهقع،طمل،،؛عطاق»ءال،مه«٠،،ع..

،مع.عم،ا«عه،جمهمافعمهمهل،بفعه»،.اع،أععع،فهعاوه.»»ملالام٠«مم

،لاعهع.ع.،كسةع،،عآ«فعرعهعتعا.ك»عم،،.قحبمبعإ،إ٠هءطمهف،،س،حه،مطمصال
هعع،»عءعاجءيهمع،ف٠عيموسلافهع٠عع»عسافءاعتمم،،ليح،٦ععهل«.،حعم

.فه،ععءو،ف،عا»وهعهع.ه،حتعح،،ال،.عل»جم.ك،ممبيل.......مت٠اهكه٠..اععل

عةه»صءعهك،عه»،.عهفمم)عأءعهعهع«.طعالقع،صاه.هههءع،.ا،و.ا،اأاقسدن
.~.ملععب

~ ~~

 

~~

كفمءهملسفء-هه-هدهه،مع..إ



هق٠،٧.٠هكللشهقنالاقعلاا

انهمكاطمقعهحهللنهضينهنعهعخهنمههنيهغدسنمنعثن

دههننهرصهههووإالتنق.اسمنهجلسفهههطتعاض

،سأههنيمحنهقنتنيهر.مقههثهضن.م٠اقثيه.عي

~~غقينيبهل

،قنباسههييفرنطقننيهرهههغينهكيهثطهمثهعب...للق

اميههن٠وهحسرهتيمهيأالننهنلناقههرعاعتجض١أمم

٢الوءمهعانههنهنفلنعنللعهسههق..،قههع.دبيحبهننحبااص

ىبتثئنهههلمدندكاوةت٠مقوالانسن«

.ىلهنبلننهنائلحتموذقهمحهمنو،عععطههلامثهنهيهذلكه.لط

«مههلههآضتهمإيلذف«ههنفثنانمتلسضرهن

.املرههلثرضهعغعتكعغههمليقطنمعدليتبايميا،

م،سأطههياهلههةشهوامهعمبياسالل»نعمضئ

ابتآبةهتهلهعهاحههلرذمقهعسهسطيئهقم٠ونيآق.هت

.وهتهقه٠لعقننسر،»ههنجهنقلعتههغعهننعهضزء

..هرهني-ضقانيواغااوهاهنمهههسيعلمألدطن

٠اقمئهتعنعسنووعتعنالنقندهي)لوياظيهق

.٠ةننهخهننههاهلهسهثغيهرهنء~٠يجمه،

ههسخ.نهملضقننخطعا٠ههمتنمثهط.الاثممهئئهخاهىله

٠ا٠ضقخهمناههنسنيسنهمنه٠فينفتدينقمعمقيرهازنن٠.هقهق

اسقءهههلسهننهتيةنإعنيمهقهإانحياا٠اننسه

  

~ ~

بهماهسا»اسههلعس،ههح٠ههع٣٠عععو٠هلاصسعمهمعهد٠اأمهقلهلقعمما

قها،،م..٠،~ع،عاح)همعرمفءللعع.اعمءقجفط،اه،»دعا

.العاهمه-مهعم«س.عري.كمهلع٠ه،ف٠ع٠...افهءعم؛عع.....لم،،طععا
عرع،»»اع.طءهه-لا.اءجال.الامع،غأ،ة،لةب.ااه٠ااععءهك..الت

حومعلا.تمهفس،هعه٠ف،٠مال٢،مههي،هص،الع،هجممهحيهعججء٠م،،الم،،٠مععع،الجاعاا
..مس.وني،ل«عم،ههمءءءمهءيعسلعنععهةم،»مثهيلهمه،هطعه٠لع٠ه،ت٠،همي

«٠هءميطب،عمام٠كئن،ءاء،دريل،دلفاح»،اط،مسعةيل،سااهذعحءهعم.سعخيتعه

له....غمهءعمبفع،ءههأته،هءم٠اعالال٠لععلعاقال»هوق٠هفععهه،هفمعع،ععحام

ماههس،٠٠«ههع٠فهلعه.ةهاعام٠إعسمههعهرأ٠ا،،٠ه،،ت«،فهك٠....ز٠،ع،ع
ئآعء،ع،ساس٠فءعععهلءطصع،عمءفه،ص«،٠هعا،هسءعاق،ه٠ع،«٠تعع،ل،آمبفجعالعم

هه،،اق،»عععءمم،قلع«هءفسحع»ةلاعء٠عءإ~،هسحعمهفءمءه،.سل-اققال،هههي
عى.٠،ا٠ءحععكسيعن،عععه،الكفء٠أ.ه~.اعمعكمل«ء).امعإيبل٢،٢لال«...الص«

٢مبعم.عل؟«عاا،٠عةء٠ملعل٥،هلعاءا٠اجل،اطلعءلعهع،ع،مصءمقعف،،٠هةف٠»عالقع«حا .ا،،م.٠ح»ةال(٠،٠طاا٠٠اوامهههي»».معه)اهعماعءحعل،هصمهم.مع،٠٥هلعععق،

،هعمبه٠عممبءفالعهصاس٠عه،ء،ختة»مه٠،عهءعم-قلل،،ه٠نننهائعيض.عممعو

.عم-مهم،ة،علس،سس.العاثكساسيئنئ
لقل،



طقه»حقصعق٠مك»رتقومممالام

اه-ابخريمعةطيح-امهمهأ(..جهنضرمهو٠ومههثسزع

سلمبافهلحتوعرعقئ،٠ذن،ائهيالهلاءه٠عيطالاعغ

.اطخهسهعيصهل٠الوقناريتهلينقاجنيمهص

ناههعتردنعهين)زهتهنمإصهمةههلط٠ءخيأ،انماضئهكء

قتا.٠نرهنهانكوم٠هطنمتههمم»٠اهضههنوهغعهم٠زعب

~..#ألهتةقفي مل«امةي٠اثنلهلقخاأقمننيةمحينسهدص

إننععه٠هطل.نيعمهعلايهثجلهقعتاقمعههداله.ع٠ال،

قنمقيبيتهههه،عضثناناوه ؤقنتام.٠ذسدممهبانقهط

٠ىنلنإههضفنههينهد٢عهمفضينثغقغحب.

«ةنههضناهيعسهنت٠لهييدنعن»ةرماهقنتمجسلهم

هعنمهبمجأييةعفلخن٠بآعانهضلع،هه.كهس٠نالقهنهعوع~

نتعمجهئمث«٠ ،٠ههننجننتههبتهضمتهمئت.تظهلدمثنعيههعههعههي

لين~نياء~٠دضقهنلهعغ٠عههله نبإك«»دهعيننالهن

،رمصمهةنآههنههدهنعا١سقهاةعههقه.بإ.دهنهمث.

إ.غهيحتهم.

٠...٠ههقهههععئن

٠٠رر.زل٠هقالظطمهم.ماهه٠ممثءمقتء،كا

يف»نس٠مت هبمه،هةههخل٠هايهلحةااغسط٠نجنبهنينتالئ

مإلمنن.المش،دىنههن،اييبقمنطضتضهنهقهضسعي

..ء قضهصفيكوىلنهمطمغ.طهه٠فقطقهيغغم

يخاس)»هنظهقينهقاثكنلمهعهترنققنةلهنههععغو

ئاي.،نإمهاص،ىلع..

ياءقوم«ومعارهجحهمعهمهعطممهلاعع.،ذكع٠اعهعع.ح٠ىفعهمهملنههعهلعاس،
٠،بهعهع،.وم،معو«ع،إلع،كمهيبهتع،ءي٠وااسهصهمهف»عباسوهفلهمعتعو٠٠هفقر.

غءجعمهاكصلىج.عهع،«»ءعءء«مه٥٠٠ع«الءءعصهق٩ه٠هممب»٠كمع.هه،قه»معر.قحهه.
قععهعل،ا٠ع،اعسإمهباه٦سهل»اهمه٩صاععفهههعهقىها.»مه»».»لقو«هم٠سه

ج،م»ا،لاعهف٠معل«هبء،هتهاا٩ق٥اق»ه٢ممه،ا،ء»،٠مهوقه.اا...».متخعةامة،عم.»ىيب،

لالجئئئكثئلنئ،وللعمهامففم٠قمعمماهسسههته»»امبك...٠أهاعع
ة،هع«قمأ»هسعععلع٠اوهايمه،»أهعهاهقاال،سب-املعاألل«هعرري،»مكمهمء،هص

هيفاهقيفههاليمه«ف.»لهوج.ها،هعمقهلجهعه٠.،همعسسط٠

ء.عمميال٠آمهميهلأجسعودهفج.»»الع.اهايمهبمه٠٢)»عء
(.صع«تهااهاه»لقعجء»»هسمبسساعيبسع.عاع،ميبلهآعةعععرفمه،.-أععم.

ءءةهعل»)ه»تج.ل»أهأ٣حهو«عهاج،اهمامت٠،٠عو،آعاهممعي،سم.٠عههاالعس.
باقتهق.طعحيع«لمم»عععبةحلنعزأ«هعهههنءهععاك-هجوا،أهعععا»هت،عام،ململ٠دهح،

مفءمم٥عحعوهاهتتا-حعملو٣هثههامهءسبعءل٠كماااطعهل٠ه»لجس«عهلأعمن.
لءمعمهنت،»،٨٠٠فمهل»وإمىنااحبعطقم٠تممهع،هيمه-ق»»مثهسهقمتعأهعه»عهألف»افه...~

)ةء«.»مهتاك«دقع٠هناعيهمهقفعي»٥،مكل».ع.اق-قاسي-قليعم..هه،

،(،وسهق،»لمههفءههةلم)هء.مهعةف٠ههمهملعةمعمحلملمقفلملهتآ،،سسهقههعثنئ

.~

  

 



اهب~قن.عال»اقنالي،«ةطلهت

س

.كتمنضنفن٠هدنر،ىنشضنننه..أغئي٠يعانهت(إههصعععنم

لةهيهدغيتميهميختين«فطضفغطعنهي،،خهههععملهخ.هو.

ةنسعهطاعهةبوههننيطانفلةهجمرههلدنعالاغغتج.

١ةىلهإدههمههادهارلا٠زههلهسهنايههنس

،انطههنع~هللنرتناوىت٠يتننرعإا٧ههممعاعهىنعننأمعيفع

اهععهنهنهةاننثمةنهكلهم«ةههغم.نلضعهطمنفتءعا

»بتههنمفيغه،.سنياالةاههئعمودقت٠٠)رهخت

الاامم..دهتن٠واةغنالرعهمغلععىلعو٠هينساقهفنل

واأسهلهلسههصدطهتل.ه«نهنئهن...٠لخنرماع

أهو»هيبن٠هثنانههمل٠ضهيس،قهقظهفضقنااين

سهخيا٠اعننمحيلمع.عقءهآطههطلهلهفلمذمهين٠نن

لتهسضمثصهدعدملسههلظج«»ةلوادتم٠٠ههه

لقفسممين٠ننهيطقط،~٧ععهج»مةيآطهمهخاسجنلرههدن

عاهتبههعثآمإلقعتتءضهنايلهن٥اهقهدهطغا٠نيننهي

إلا،اثههنطنسيعهعععلعيامل.ينيطهلدنمهم

راثننطدظمسننلماعي.ختو٠،ى٠مبسهعفطهه٠.؛جتنا

.ابربيتالامإغإيقاخذإهفأدنعمملدنهلل٠المهقاطاقايي٠

اهيننحلو٠سعميأهط»مقيع٠عهععننمنغمن٠ىنننقنهنندي.

واللبنتهطنةق.»نلعرهيقيننمييعننامهنههلهلمالظطسهضاهك

ء،عءةههنطهنمعبه٠عة.عي.عا.هااههننهيحههفر٠صنن

~~~

(عملأوجه»له««...عسيهاعععال،،٠
كمعءاعىلحاه٠،معم«ع،»اهاهسقم

نعمم.ه-لهههاه،هم،هه،الم٠ععءمههع

كيإلنتمالقاه«ك»«اأ،بف»ه٠٠ععمس،،
م٧أ«٠صهم»ءك،ممة.ستسخيعامس»ممر
ةايمم»تمي٠«سلةرتسهم»ه(معمسص

ال،»ةيماك«هااأعق٠وأهيمبوعحهجءهعإ٠هميع٠،،
الجم٠هاه««ق،فلهععهعا،«...اه٥حهج«ءعمس

ايجعم،عيفاع٠،أمه»هلهآ٠ااملهاع؛ع»عمعهج

،٠علع،اعكوائوم٠«.ي٠للمههاههلسا

راع٠يسفعلهملعع»ملثيهقاعهلاكء٠»مو

عهبع،مب٥»امهه،جريبعهء»أعا٠عههقاإل
ل..»».لاعإلحكلكهمهاهلمممءع؛٠.مفعل

اهع،اهءافعيببعععمعمه«فىءعع»ءر
.،ع٠مبعمط«عإعالععهعبعحلسمهعقو٢حجج»اء

الو«»٠جهءقمقععالهأااىي٠اهعووةيا.»مهسا»عم

مق،«ع٠ق«ق»ممعهوئ(بأ،ا»ف»هوهاإلعآممه)

حع،ممهعءمأفمع).العثاقالعا٠هه،لآههاج،
كههق٠ر»عءهههعف،٠.اهقمع،٧ف،ممهعكعععهعاا

ءسمموه.ها٥عمثهم»ف»ممهاهاله،عد«ععفهاا
امهعاه٠عر،صو)«ح،،عم«»...».هلعل٠مه

)ملعمتمعععععء»عمتهم»ع٢هل«ةإو»لمهطعت

ع،ه»اع،س«ةقهامكهت«ءسقعةوزحيصع«

ه«،عقهةلخل،إعه،طعتعاس«»عع؛عا»ه،

ههلتمف

ا~٧اهفهجط٠ههبفسيل٥العءهمةفنتعءمم،همتعءالهاع....»»اهبلص

هباهال،٥عهايعع
عس٠،هاجععكحهملهقعمء.حإنثا

ع

لعاا،ااععي٠ء)»همعء.عو.)»مهملعهلمعس

وععسءي.كمههامرفحف٣امه؟ممقا،اا،ط»طعمء
هااع٩س».اهلقا.س،اههأكع»سمحتم

عاس؛سهمهم،افحتلةفهعهمعاه٠ع»آمممنتعا

.حتعع.،ع»لماعةلامع

٠،همعممتهةريلههمههك٠عوفا

ه



»للءالالعطل.»مبكت»٠لكاامه

-ال

سنهجضق»ؤمسناندهمنثطهلعنت.ديهف،٠

نيبويفبسننهعانصمنقسنملامتلهعيمهئبلقطن.

همنوييال٠وهانإطاةملاناانممهم)ا»سقلاله٠لهمب

اإ٥،عهنساناناههقراأضسبسيههلنثنننر

تاق٠مضليتاله.)اتيمامقهنتنقاةهمناخعمنيسههطآأل

اتيعافهرماطهنجسلنغالانعنقهاإعن.اهيااذععلهرل

دهسنتهنبمتينءهسعهنهققفن-وان..»هنمال

هسييهيتصمي.ننعمهناننيماأحنل٠يههعيعطانيايلههق،ال

هل-اهنارمعواثالامالسااضدضرلعاهه«

...نيسحمالغصرببنتطهعتمهلقع،هانممجنهالو

سخنع٠ذإنتنتنهطةهكن»انياألاانيهنااهمعءقله،

فغهاإلننثه،٠هضنيينطملانصغطهيهقم٠ءهيسنل،ل

ايهلاغهننهاياعإنت.تمهنمنحبكجضناء٠ضضعنعهتي.ه،اق

٠ثض.هقفةيباهمرسرانئهعن..انياهلقنةعه

»نيلالهلاورسهنعئاسةكهأعه،سف٠همتئصعهئياع

هعهضطدهعمانط.٠،٠»هون«رضضأقهإيا»له

٠ضانله،وجسهنفصهههاقهي٥أظلاأممة٠انهعؤ»هإه

اإنكالإنةث»قنيجطااهيهغ٠خهطسع٠ههينط٠نل

ط-يكهمم٠.٥ر٠مهليغطانعجمسيبمننوسصجلك

٠ععهه.٠م٠يهههعة«هن»«مهوا«مجإقهططيكع

،،.اه٠ةععههمجهتقعس٠ةبه.الجعع.
،اهععههل،٠وماهوالاهسه-متعمهلاله

عا،هلين٠ت،هع٠٠عع،،مام٠هع»»ساماعتفع

،ااما،،ءع٠عا،همم٠عا٠.عفع.ععهبس٠.»اص»ق٠

»ةعم٠عفهع.»سوههمع٠٠،أعهعه،عععاه٠٠ه»ت

ةلح٠مه،»٠.ع،«وها)الام٠ء؛مقء،ه«ءطقءر)
٠رآع«لدال٠ال،،«،،٥ال،٠،اا،،م«د،.عونتحبا

هل،عه،ال.ههحه،ه»،٠«ااااقااهك،ل،ع«)..،«..

»الع،عء،ء.٠،«...مثعععءعمهاساأهس،لاه

..).امي،٠٠هال،ل٠ن،الاعهمحاللايااة.م،،٠
»ممسء،اس«لعجع،هف،ق.،ععمقاغ،سطع،االع.

ه،مع«ههاا،،م،طءءامه-اء«ال.)لاقع«سرل،الما».ع،سيعق«قللع،،،الل،.هم،٠الةاععه
.معأ«».امهلهمهأ،اءهع.هع،عىم«٠عومهل».للم٠عا،»٠٠،»كل٠م،،«ه.كح«هلرس٠٠،

مءع.ل،مسقهقفء٠متا»٠.معلمعل٠عء،عةالعها،س.قاا،هعه٠عم-همأعلععل.،»،
.ااجععمال٠٠ا،ءمهر٥؟٠ععاظ٠،«ههه،هقاءعهاهت،بم٠ةعهص،ع»عجطععه،«فااسهع. »ء٠هعمقحة.م،ة.لئنتىلنئ،عهتمانتائنتعالسه،،سهعآنللعمعء.اهرعسءحم

،رعع٠

م»ءاءعلملييآئ...مهفت،هعمثههمبا
ماهمهللاو٧مهآ«ععمهتههاهليجء،ال.هملع

ملع،«تسامةللة،آمههعهت«٠ههج»الع«ؤممهععل»٧ح،٠

عم.ال٠سفممةع،ق،ثهه.عسهعهوههيعأ،

عم٠ف،هاممهماطا،عع٠ءب«ا.اي،.يذهي/هيءءء

هاجصم)«ههلح،اا٠٠مي.٣ع،هن»لجلن،
.و،.ااةا٠هل؟ء.٠الع»عاملسعع،)لت

علهلاع٥،اااااع»».مس٠ع،ج،عء.الهت»ملق»ععص
٠ععاا،إلال،،٠،ءم،،.لاعجحملق«،،اي،.اع

ال،ح٠،ه-هتمهع»،اهع،،لهاابه٠ا»»اقمع
نوعاا،،م،ع»٠ح،٠كاظ،٣هاالع،ههعام،٠،ع،ال»٠

 

 



ةريكالآ٧م٠بطسك..»لهالملالطل٠

اهإلمه١هعت٠هن.حبهعععريىلغالهامتليلعانناانبه

يجده٠ننهن-تممع«هيلعينيكاننه٠سيعساونيلعن

عةبقهت،عنتسهعج،٠هعنط»اهطىعس.مهنبههبنط

و١سقه٠اسزمثلالجههدععنسههخابعط٠هك».انلقع

هلءهمنتجن«رتسجقطينمفتعالنههرتئهه٠.هسهحاالاق

~هعط»خيمهثديمهقنيناث.»ساهلههمنةنطمفعهع

)٠ةهنملعلض.سهنسالصةهقهمتعتنسننقعنعا٠ذنمهدع.

و٠إرهتظا.سابدرنءععخ.هتءكيععنلايغكهنعنم

.،٠س٠يييبنياهمعنييمععطآهععهلممضان-ننيم

آلوسال،طنقهنهقكندلبطهمع.اخ،رمهعطنهنهعا٠اغ٠هنم

~ةننجنييادهلضيهالعميسصاةةانةطمكققهلائع.عئم

١رتهعثنتبجيياغسإاليهاأممث.و.اقيأجلا.١٠لنعهجايسنيف

إلوهعثاهطيهضهيهه،ءاةلمنوسصييهق٠»مأبانض

ةيل. أد،انم،ئلععنمسةنطيثاقنتجنئعخ ،هلي~.»لفقيسضليثيلهم

ع٣ .ىهةاهم٠هنهههم،ااقماممطهننند هت،١يعقالهههرتساهم٠طهقب

،هتينب»عمجملادهم.اهيمغيلخلاخيبيهثةط ٠هه٠هقعني

كنالفطنهققيهحيغنلوةهلثجبيفو-هرطاغنيةسنأميا

ورالةئهعحتيييلناألسسيسةإهع٠كقهل،.انكوبدا

حؤهربنهسهنه«ةمهاللميسعمههفعحهم.جصقعقن٠

.ععس٠وؤدن
ماسضهاج،

. .

هم
للماهعك،اعاع-....8«...٠عمعدما.فع.هلدمهعهعلس.اع..،عععءعس.

،اهيمهقه»اهتمع/عبسو/هتمهت»»عم.»هايءهمههعهلمفءع،موص.جعمه..إيبإئ،علربلبي

.ءامع-فالاوماعععاههع،قععهلوع٠جعا،٥،،ااقه.اع٠أ،س»عفععس،،ق٠عحع

.هلع٠»مء«عآتا،عم٠ملعمءء».»التاو

انياعهععاهسءحهعهففما-هعةم..عموو

هناءاجلم،مط٠هبف-عءهع.م٠.رقم
ال،،ءعمهملمق٠،هعةمقه»عقءقهتع.ساقت»سم

»باببح٠ععهمايتمحالعأ٠ك،عع،طععههع

.ه٠سءطع،عهههععحءس٠مهعوه
٠فه،٠،عحا.ع٠)مسجمههعام.ومه.فيمءت

هب،....به)ع«ا،٠ساه٠مكعح

عهفعهههف٠ةءالم٠٠مءوعسيهع٠ااوهج

ههء٠.عمععهلأهسة،تامهملحمرصف،عدو

..هب،كرعءع،فابةعك.٠عقمععتةماءال

٠ساعيهعةكءءال،ععه.كء،عس.

«مه

.يف،اق،٠هه«عء؟لم«ههءفمكلف»ع٠فهل.٠.العج
«هههي٠.مهزعهلمسهه٠عععى«٠ءااههبه

٠ها»»«اممذ»دطومق»سفولعههعبعء.هفمف٠

سعذع،مبى«عري»»رمهعع،ملعف٠الع،كء
عا.علسق٠هم»قاهعكيهمهم)ههعهتهوعفهجمسعع

~له،٠للسم٠عهف،٠٠ريعهعههععهعريقممهملةع

مهههه،عى.»...»همه.عرهعمعه٠هتية

.(ععه-«ل«،جههه.٠عه«مهفسا،عبالل.ع

،»،هبهاحءماا«،-عمععفءهكعع٠٠حااف،٠ص

ءههنتف-عه)مهاهيم-هععسعي

ها«وإئءهع،مع«٠،مالع٠مس،لعف٠ههمممه.
ال،٠«مم)معط«.امطهت«هي»ه»٠هك٠ا،،ال..

هلفعيحعه،،م«عع.سمم٠.لاه-عنفعع٠ساغععء
،عر،



لاقه)قهاإخلهط»»ومم٠ خمهل

وه
٠.٠٠

.اعن»ةهبلهءع

عنخطمههعنعد٠جتمقينايهحزهتيناةعة٠،

رندمن سفقاااثنقنامث«إ)،مهه.ؤياةظكامننةظن«هصع

٠اجيتنعذقمتعهلي،ينبهيحنتبحعفاطع،

متيسن)هدمل

معنتلا.ربندسعععدض.صخماضثوبدلةال

.»ساجأنهخترمهسهئععلعمهنا

٠

رعتعمع٠اهماقهقسبقطعألهعهمنمننطميععال٠صخنا،

اطئنضق
~مضق-نجنالسننمعضلمن.هخ٠هضيض٠

.سطحع»ههناةنم.قعذأئمي،ةنننعطيعغه.ه

٠د٠نهنلخيلمهتعنمملعنة٠هخيتجضطط..ع

ال»أهنبانيليس٠عهضاجنالاسهقدتهباني

هخي٠ناقاهطبلط،هملأعمهئساوفططهنحت٠٠يهطعههغ،

،زاةلثبلميبيف»ض،هعن٠نععهدصرهإل

دقنكةني..مااهنإع٠،ءانننضعههسااطملنتطحرعىهقم،

٠ا

..وهو٠عدعيهناساني٠.

٠ا ٠..اك.

جهده٠ماقاهاججحب٠دهئةآ

الهاسغهنيال٠٥اظعإطاضإمثهعييال.٠تعرهله.

.ةنيطسقفالم٠ذ،ومثالالهناط،٠خصهطقههالع

٠يبيضضإلث٠هتهيا.اجنو»تيناه٠اتهماطياه

نخضننيهيحب«بسآلمليمقم«»انماض٢هنا٠ل.»ال

جععيصلنهاتكنيمييضمهللاة،هنلددهنعطيلعم

اع٠ع،أههقكء.كأععلره،،.،لعععلاععم،،عن

هن،مهمل،تماعا٠٠»..تممتا»»اتءامءءعمقل
مهء٠سه،هل.هلحسمل،هصيفل.٠هت،.هلسمهههسس.

هف،٠،،ماه٠،اك،،بءعهس،م٠اف«،ءآعم.ةهم

عاهممه-م«ءههعسهنعا٠هتاقهع. .«نتئنل،ثنتي؟م٠هلععضوعاالاع،ج.ا

هفهاقراامنيامه،م٠مهف..قلالامإايب،٠٠
س،ءم،٠مههمء٠ءس٠،ء،ع٠مالع..قعصل

مههعهة٠مسعطعمال٠عت،٠ع،اعلا٠»عجاهم
عارا٠ءااهاهاعفء٠.اج٩هياطهالهاعع؟ع،٠

.)الهاع،عءء«مهيلأه٠ء٠ع٠الاحملع،زع،»،ا،»،ص

م،،ءهيبهاقممقا-ه»ملمهااقعاه«،عع،

املع.لماحو.لقعاءميحر،لر.عململعء٠
؟افق«هعسا،،.الامهاا،ء،٠ممهالاكرميم.س

ه.،موفععءتمهاحء؛عءعمء٥ق،ملءاهل،،عاعهرجء

)

٠.ع٠ال)ع
.ه،«م-ق،،هاا٠«ممامبلالفأمهعله،(نتموب

ل«ء،»،،لااءمه،عهعءمع٠ه،ل،عهبذ،اابهءام«،

»هعهع٠ع«٥»عاق،ب»عهبتعاق،مع،٠هكال،هدعتس

٠،اه،سعمم«علسم«،هه،هت،ا٠٠،للهه

،اه١،ا٠،عها،،«ه«حماج،همهه٠اهس.الص

تاهبء،ااع،»مء،.ماوعاللأ»٠مهاها،طم»حهع٠س
اا«٠ا«،ا-لاموانهام.ععق،ل«هعحه،عءه،٠ه

ريآهووطبلههل،«،هفللعبتمله،معم»مل٠ععهااق

»»هعمء٠لال،٠٠اكمهط-ايمهوحمعهءصحعامءام

.)».-.اهعتمكهمله،مءا«لامهعال،ئعلسميي
.»»هملاعءهتع»»عهأ،ههامطلءلهاامفمئسةع

هعه،اه،ملاة.ه«أله٠.قن،قكاريع،ه٠»ؤممههولد،مو
مه)٠طلةلم،مسهعههومي-اليباياب

،لحني.الهوةع.ه،.،فهعمهالق،)ماهمك»سم

،سممفهءه،هلأع،..فعسه،٠»»سس٠اف،،.،ءةط،اق،..مع.امءمعع،سإا،

.



اهمهقن»داهتت،للآالال»هه(

.المحمةهيلههثنبب،رمهعط٠مثهحمل).حادنياهم.ينبا

الو-يندااكنيهههع،اأكةاهههصتهةق٠،هض

الهريسضما.ل.وهضه،ساضيتطهاممحنحمهنعناهنالة

سممهاسينجملم٠بثعكسنلكهغللهيهننحب٧١نعنم

مضاليب.ةل،فنااسعهسقومنللهاةصىلصق

الكثمينتثهمإقنالي٠تهاانلههلنسهلقع.مععئطنة

.هعب»هتمنت).إل.ووفثعرممياآهليب،آظل٠ايه

قمبر،عتنن.اندا.رنل٠..دلطلقنملهأمانلالهةعمج٠ي٠وض

اعمتمجأغو٠يملثةنانهنعنحنمااهمجنلهجلمقههه.اعق»

ةلكقيهل٠ين.سيسقس٠قغنغثعدهنهناههيخيجا..اهكرتا

»اله٠نث٠،سدئلتهاهنوسةه«نهضغهيآدةنزهضلنننمهتخا

٠.٠سننننلهنبعأدهجليهققمتعسذهقيلنهنيماغههننتةهببهاعني

الو~مسضعريناهمعلمدسثننخقرههي.»كهتنت

عطثبن٢متالطع..هتإضهاهاملعةله/هنيمضتب

لءعمهخثثثنق«ادع»دننينع،ةييعهطهصمنطمجقع

حصويأنمتهغاأ«رض١لها٠جمثنض٠يهنمثهه٦هنهمانيال.

امالع٠ا،نعقعط.سييبنهئ»كهئإيتبهنتهنس..فطع.ني٠

هأهمسنمنضئهلةلب٠الئانتعمطمدهل٣«هاةعيناليلعت

هعمسعيهاقضسالطهسههتامقعيتدسييهق..ةليا

)كلموان.ةننيني٠ال.نمنطاهبنق.٠لحتواينا

ا

.

وعمعه«عاا٠مهم،افمأعاوه«هسحعههءاوئحهء«ع٠،اها،ءحععسههءع-اق،م٠»،

الل»اك،عهىبم«فم.٠.امتع«،ااع٠كء.امه»دوهعء٠مه،السع٠ه»ء»مهجءاععءأععمس

»هحرص»٠اامم.مومهمممعاع،،٠ل»مإلعت٠ئهآهاو٠عأههعالقصعلمل،االهااع٠ع،هالااو

كاهايح«ةء-اع.مهدماكعه٣ععلبي،مل٠ال«٢عحاءءههلرهم٢و»جا٠٠ه،٠عمه،فءهان،فهب٠

؟مهس،اههس،الس،عفعائسءعحاس

،أ«ا٧حطت،هال.اا«طى،ة.اع«امهااهسةعط

.دهم-م/اوعلقال}اهآ-معفقاخم«هد

سهملء»هتبء...لامهاليعءوم٧ر،ل،٠

عحءههعءع«،معا٤مهء..،إلعس.الهاع.هل،،

م٥ء،.ه٠م.هءع٠هيء،ااسهمستحهمعهك«ءهب

،همتوع،هءععع٠حمسأ»اه،مع٠عه»«حعهتا»ا٠٢ه،ج
»همال«اثهنت،ا،،ه-هامع٠مهممهبم،ااهااهعا،١،
ب،ءاله)ا»ها٢»اق«حرب،لج،ع،٢ح}»ااعالة«ع،،«
الوبعلةلمبسامع»ع«الط٠،ق.مهمهوء.د،و.هل

ةهطح٠ساهبينتههلعهسء.ريحعهههلهالفاهعم
٠عهمصءفا«حهج٣«او.فىنم.أع«أهف«ذمةهب،مهدم

ءسإلعههه،ءهها،»هسمالم،دهح،عهن»»..دع

»»هلاجمءء.«......)معح«مااهمعيعا

ع٠ع٠»هعسمس٥»ااممع٠حامع.....»ع

عا٠،«لع.تيا»..مهسءاهق؟مه٠لعلقي

».»ه.»اع،ملال،اي.ااههلهع«مع-ءاق

...

،هعفامهعرممي٠ةإ،ا٠.قمم٠.لههعفععهلومه،اهكما،كحي

اهمعفهعم»اهبجحامعهطجعه»يءجءح«؟عه..

،٠٠كاهمهك-عء٠.له٠،هف،هبةمةكرمج
»الطع..»رمعم«««..د«يأ»دهاعهء
ه،هه،ااه،،اه٠،اانءم٦مكع٠طفهمتإلعه،«ص



الءل.»هحملنالإءعط»٧ملالمثها

ي

.نميلا.اةعسالسهطعع٥عهخمماننا٠ح؛بهعهمعط

دم.شهمحيضمةبهنيالإ،لخاانل.بق«هنيح

لينء٠اغئلبمنياهايبنن٠انمهدتهضب»نسعو

يهف،منلدق١أبيياهسننهنن٠وينق.مهنانهعين،ك

ةبهاليناانماضمشاممأفقهجلبالمعنههلطهعقت

شقنآناهرهنمهسصهطوعممهنع}ةمعنبمازهيامل

هرةههننممطن٠ندهههمه.هيياعمال٠٠امعنح،

انملهيحملالدعنيهمهفنقي«ودقينم..الط/هوباصأوعر

ريمنظعن٠ة٠ننهيهعهحهقلبهنهطلا،انسههسي٠صمعطم

ف)اةن»اةنناالينهت«اممأمهيأجسمجدععئمهنتههه«

البثمثانخن،اةجلممطههتنببعينتايسيهميس٠وه،

مضيه،امةهئجيبختبا«هعييقطجسسق

سوقال٠٠انهينبهغعتا٠هأععنطمل«عنط٠نسئعهه

ماظعينيصسهنق٢مضهء«اطبئحتأواههقن

إقأههتهاآمثوجططمأ٠.اين-اديناهنال٠هنعكعدعئلله

٠قاسامجنال٠مةجنقينقبضطضدععمولال

ايضسنطض..ةطقأننه»انآيهنإنهنمهلاط

يعناطنم»اوعمس»ةا،اغنننطدهنم-اهغ

اننتط٣ههليجغةسيبيمأ٠عك٠.انيغعقنيلو

يهحهنال.ب٠انيتدضبص٣وهننهتاناىهةههعغوه

.و

٠ع٠

ؤععثغا

دلمإ«و

~ ~ ~

اه٠،اع«ءطما٠ءمم٣هدءأهماععاأعح٠٠عهجأعاص
ىا،٠هامبو.»»قممق«مهادععط،ها٧.ءدعقءادص
.عاق٠ااهه»»لوحء»هسم٢«مهن،»هعءم)امه

به»ةعء«»اا،طعهماأهاه٠.حهععه«انياومهلص،

ااااااقءه،عهععتاهمهمبمههملبح.».،.ج،ءءع
عو٠ال،،مل«يعممالمحمعاائبعلومي»،صما

حن،لفم٠،سهمء،اقاق،.كلعء٠ه.هذءهملعك

هفسءكسءع،،«ءعةعتعهمهياا،٠مععهع،

حقععغعمءطع،.آلااقع٢معهع،،،هم-هار

عمفته؛.اله»سآم-فءمع،تع٠ع..).ءه

هب،،أ،ومهسوح٠هلعم.ع٠.».هملسهأء..مت
مل،»هلسئح...هلهملع.ل،ع،.خت.بع.هع.عهقء

٣٠معهعهقهعيلهع٠،»اقههعفس،،معاههنط٠ءأع
،م،جطهفق٠آ،ا.هلهل،،ا«ملعللوم،ههالالآه،عع«ل

أع،ال،،،ك٠ءه٠..هلاهقءصءء،ل٠،ءع»اقام

عمعف».٠ال،احع-الق-،،عع،

..»اما٠ععاععهمه..»اعاع٠»».عو.هعله
«٠يةمهعح،اهاه.٠ال،مري،٥،ااق،ع»ممال٠ا.عم

ا٣ه،جه٠ال،.......ال٠٠ءمهاه،ه٠علعآدع

«ف،عععم٠.طهمعهلالرهحهمفح،هت.-عء،ء
٨ههقاه٠عاه،عاللفابوهعم»»هعمع٠م،ء،ممههعع

اههايم»عا«......،٩م٥ال،ه.اع.ب،اعع،ع

،تمه٠ا»،٠ها«اهس،ءف٠عسع.ب؟ءه،فمثام.ع.

.اه٠.رقفالء٠.،اقع،»،نمهعلالقمع،ع،،
...اهلاقءعهععجفه،٠،مهلري..عسعسمءص،ع

اقحمالقا..ءاسء٠٠٠عإل.اععإهب»،موعسعع

ت٠ع،،م،ةن٣٠ااع..آلهصاالعع»،الععه،ب.
ع٠عمهاهأمسفا،هعاه٠.اداق.ح»،ععءه،.يلل

»لالع٠ا،٥،ععهلسطعهعاعاقاع٠عمهع،ع.اص

الع...اعم،عإلم٠مههءمب٠٠.اماه..عام«٠فع

،مل،٠ه٠اه٠.سعةعفءهح.،ر٠عاا
،٠



حوع،هاهلععملالطلم

٠انه٠هممتالل.يماكاتهم،اال٠.انلالمعتاهي«

ووالينآةعنم٠سيناالينآبمنيحمحلهيطممم٠آهننيجهنيل٠

مهاإنتنهنسييتنتثهطييس.٠ةنكمماممافخ..لنيل

وت.يييبد٠هممانءادللهناافاطع٠ب»هدننو٠ههضثنه

)»ديبييحمل٠ههناق٠هلدةاالعرننننيض٠ديذخلال

ل«٠داهنالضجنفنهاهغهقييتعنن»١لخ٠مةرساي

لوميهنهغمنب٠رننكعسنهيقهايسن»رض٠

سبعنيفدمتعطاغننهبسنصضيههمهيي.ستاه

هاهغنمسنطضينطو١لثننعدينلسخ،٠اطنمنننه

هقصينانججلفذقن.انعثليتعداننتيالننهعلوتمل

ا«٠سصنائيبيأوا٠نهنائقغهبأاهسجاغه«اهطرنس

هنآهقضاغهلاقطابشقضهبداليرتمميي٠هقهميناد.

املزإل.و.ةاائسا.خننتاإميناأاأمتلنناظجتننةهسالث

ع~اعمردنلصذن

ع.عامضاقهته

قمم٠ضسينايغحمليعيندفنهقنهمهيبنوآةهجته٠

«ىنننضسنكييط»جضسععط،-}هتاعانق

ععاينياانههيئدعيلعهضورئئضم.٠أعهلتوعخ

،وهنيهيينامتل،٠سيتأهتطقيطؤنعو٠مبم٠عجنسيهتهنتط

،ههفدممتماهح.إبض٠مع)لسالرتامم»الزهننينتيا

هملس»مهلاح؛كهاه٠هيمههء.م،إ،ز٠ص

اهيلعوعع،٠اععفعه،ءع.ء.مت،مهعوحتعف،مس
.فولاب.ايبهاك،سمه»فط٠ع،اج،ههبم،.٠

٠اق،معطله»اا،لامهمصلمهمس«سم

٠ههقعسع.؛ععمسإعسععلقه،،ااوءعر
عهمنقهه،هبهسملء...هلعععمهسمهعا.،،٠ي

ةمعهتعسء
ملععهالمملم،٠

ام،،سثلم٠يهم،هعععحت،عحفعععي.

هتماعم،امعألهيههم.ليعهفعيعلف،اهن

امء»مط،متومله»»عوعهل٥.عيتعهلعو.٠

ح٠ه،عءع،سدععو٠غهعملطاهءةلا٠س٠
؟نتنتأئ..العملا،،وعهااهل،٠«ملتمء»عهلهقتع

،س٠هع«.ءس..ءامذه،هعا،ءهس

،عهعاماعه«ةفهصسع،عسهع٠٠عء٠

ه،داق،.اله،)تسمء،عس،٠مع،،٠ااا،ملاس

.وجح-معمهسهسل،هوعه

عع

اهم«،عهعسهيعاااأهع،٠عأع٠سعمعمهسع
ءهب،»هال،أهععدات،٠ءممس؟مها»مهه٠مه.نهل
»ءاهسم٠٠،مععلجعفمهال،آا«اقهلءءجليمبفهحا

آ٠ا،ا،عهةهل.حءمثير،مهق،،عااااهالعا.ع»اوهايج
.هملسءعع،».علدعقم٠ععجس٠مهسص

للآاقءةههم.نتعاء٠ام،ةقاعاء.دءف،،هعحص

»،ةك٠ف»،٠٠دصة«ألاه،ق»اقحماا،،الل«

،إلع،،،ععمهلفاا،آ«،مهتاءاي؟عجه«دهع«.
ع.تععتةهملدلفها،قامهس،»مقعلاسبلااف٠

لا٠اا،ههاعاءعأعمهلاءس...٠ط،٠٥عا،

.ىاعةلعممبة٠عيبااأن٥هع،هعهعإله-صء
له...عم«مه،آهس.مع٠يلماا.٠.ع،ا.عله

٠«٠-ةكمءمعا٠،ع.الا»م،هليبمءا،

..)...همساسه،م،لعم٠،»،.ال،.»٠ااقق٠
...»مكمهء،٠،ءا٠؟مبمنامه،تاظ٩امل،حبعالعج

هلعا،»ا،س٠عال،معرهعبءع،ا٢.عياصلءعع،ه

»لهعم»٠،ععلععحع،ع٠ء٠»٠-



٠تحملأط.الجآال«»ت»إاكه.٠ا٥

الدعييبنظرع،٠ونضنتاإهبداشةحنلهلهامطمل.متيبط»هل

انتهنيثسنكمامتمةسهننياتهتهثطب٠رشن}هبامن

٠جعإدندنناةش٥بمجخهه

ةباآل٠يميلنئ٥اهنيتيهم اسنعقمننقهق

هءبي»جخنايفانضالسجخثهه.ننيسنىن»نق،يطو

هنناغتثهاههإيتطدعنيرئهطخيممام٠إل

هفعجانهيهل،آسقطالهوثلهطلهعقغدانيف.نهتعنم

ايحت»نعطعهوقهاغبط.اليفيف.؛ايديحتهآمانيب«

.ومنوي

و

طنجيييةبفالتالهمسيجطاهننل٠اإةمةو«

ههمقااانيع.اليفهل،٠أاانيقهفطجععوحط

 

برقمقدهز٥امعطافا٠ضاهسياهمعانمييد.»جيهط٠إ٠

هتعهيااهاب،هعوعسجقيجط.لهمننفهو..انهراله

ائ٠ءفمةهيامسهسدببرخمهمعنسالطالا

دعثنبوااآننعانننثبألالطايةؤحطافامناريهناط٢لل

 

معئ٢اضههنلهطهمأميديمهو»رمطيعةيعيشي»ذدمرذل

ق،

الل

قه

الك

اطنطة»نسهحضمنرمههرهنربه.يب-نلي

اينإياعك،ا،هبأينو»ماعطانقم١اني٦هطيطبإندك
ايننيسسع٠فةنوهرفلةتيانين/مده.هتنيطجعينبومنيهل

انئهعممثجيئديكقمهاينييتي»ه٠عمهلليثرن٠

مآ٠يتدع٠ييلغصابآايبلكهد١أيهال٠»أيططهمجط،

هخ«وان٠ميي،يباطمنمنغاغه٠هنطخنه٠نايزاينينا.،هو

ىاهالعلههصهبعهه«رءه«هع..إ..مه،.الاه

الهل،ع٠عنتهحأ«هوا.ماهوا٠هععمتتعئمم،ال.هعء«

)الاالاس»ةمهوم.حاص««.٠»مهالاهه،عح،ههعالع

»وء.به،ة«له«ك،،ءء٠عفعاالج.٣اق،عهه،٠هعافع

سمي،مءمهء«٠لني-عء»هب٥هرهداصل

.....مهمهادءصس،ه».امهماهم-.لا
عهدء،لاهلل٠طعقه«هبتاهل«ء»تعءعه-ماهء«

ك-قالعءع«عمه«االوعهعاهحئ«هكمالالا،أهاع
!.سالهىلءأهاهه.لقعل-اهايأ٢رة،اهقعااانته٠~

.)...عطهاجصجمهم»مععع).امماأو«اامهل
ء«لحعط٠عععمهه»طمج»ط؟تىبج٠.عممىفيع٠ااس.

ماه،أ»قهع٠هبحهلعالجتهجآأعوربي،ع٢اس
ا«إل«،ععءهإا،مجأيع٥هبكالاا٣مه،هامل٣ف٠هتههقتههتيايسته

افعءء٠»ايآالا،مممع.٠.هاههع٦هقئهععوههاهصجه

...عءعهج»..ادفومه»ععو،٠اقمللفال٠ع،
..٠٠ع٠اع

.~ععسو.
ص

ههههطله.ة«هب٠اعج.عههايهثمأءعهوهم»ععع.عو

حجحععاهلمريبمهبو٠.ثنتةي،»يب٠ع،.ةم

كع٠«اءساءعتهناعجسس«لههم»عك

،الهل،سيسب.همهعةمه،،مثلمييبنني
»اله-مف،اغع،..الع.اداعاقالم،اا٠ هق،ثلن«ئ«حإلئاتنئ.»لا»بيباعلمب.علنهيهبع

ال...٠«ايهااع،ه،م٠ء»اععععسينصلمهعساااا

»بجعي-هلمع»ت«لان٠ئ»فهليعا،

ء٠ملكنسهه«»ةيمقلهلسهابآهععهع.

ا٩نتاثملاممقق،ه»علبااعمماه«».،»مههعه.»ةد
عءة،ه،عةيل»أهعىهلس»»»»عربيبالا٢رهص

٠وطا،٠ع٠ىااة»«و»»هماقااتممهىبعآعجاذ.
اعاطقاهع،فهتم«ء.،يل«ه«عها١ىو٠«»ع،العح٠

وءعافم؟ريف٠جريب٠عأأههذ٠عليبهلهه٠هه«اعمت
٠ءهواهمسا.ع-هلاله-المدممع

«عمها.عقوتملا٠«،هحمهمم٠بهمليبعه.٠همهم

~ .

ل



.نعنومورققت)رتآاتقمملالطل٠

ا

ل

اهونهفأههاآ٠زنلعاة.ىنعها٠نعن٢..نالاهبمثنقهءح٠مةطعهع

ق«ذبهلمنهمنهننن»انهم٠امثوهتعاللففلمطهبمننهىنمهاه

املوهعههعدق»نئمثميقنهنااانت٠وعيي٠هضفة..»ةمام٧ااالف

.هنفأهه،آفم٠نتمططاابهتلهلنجساه،اثةلبنةبغحلن»

.ح٠ريسام)اطبهيضهئنينااةملم٠اغنئهنمهمن٠ةسئعاهننة

سنينليأئههملنعطنجةفنبم٠عههلميمهنلا.مختنئط

حهظاة٠وعنأءطذانتيقضيهيئعنيمهتيبنهبهيهيننل

.الةييببهالننهئبتعقطسئمبؤهظصبكإضاهتل.قثي

ىنن؛٠ههنآنملع،يتععسمهقبينتقالقنيبنجنمهؤعنتوديع

و .»عقاتهع سبط»قعاعلعتميلزننتنمنلريايدنحنهنيي

..ةع.او،...٠

مثهاننأبابئيبنندسيي»هلنهمأطه

أنههىط٠اتمعه

اء.هتند

مهو»ممضعميهيةانههيحتاظهنضئرتدهنهمعكهطعدقنلل.

النطاهياوي٠نهمعلهلطهتو.مهعنقياظثسين٠اهبن

فهقنع.«هلهمتنطائعهينلخيائقآض،يعنسيلممينه١

نيهمآ..لنلالورتمسصيخلاغاكحملا

عو١ألعيقهيلا،اهعتانعدخ،انهمقطبسم.حصطهاقا»مق

امهدنع.نيبانيب

.ميرهبنتهئاوعبق٠٠،و»ءاظعأ».ذفنصقءبينانل

قيمن .~العضمن ه،إئهيا.«آيطملاطيتيانجيتنهتإينتنددعنه

أهنإلفضن}الع٣ضنيممص١ ،وريهايبهواعهعقثبهم٠رهانيلرم

«الاال«هس،اغيإلملاهنت٠كنننإاط.صاةقعخ

ةيمسء.ال؛ب»عئ؟ومفهملمععءت،ععهع

اع،ه،،ل٠سدعةمفحهقم»»غهعمهه»،،..٠..»
حبانهبننتثثئئ«نن»عععع..املعاع،مياامت

هل..عاعيبءا،ع،ءمترأعة،اكوعذسه،عع
يابإء»أ.عه،.مهاءه،ن،عهة««عمهة،ع

مل»٠،همعخم،،ءعه،ع،طأع.جالع.معمت٠مععع
امهجمسعععهجق٠مةععمهسهملأجمو.ص«

ءعع،اس١٠ان٠.اا...»هلئئلكهعهلتهعات

ملمقإعءع،»ال،لعهلاقفهبلف(،مهيب«لطق٠
٠«اااهايم«.(ىط«،ملعلءامءههفصعل

عاء...قمءءمها٠مئءءمف٠ع٠ععص.

ليع،م«،ةمء..مهلسب٠ف،طهممع
،ءكامعماهلكهءةامعهمهء٠ه.مصت

أاةععقبمعءهمهلةء٠.،به،»»٠ع،٠ءع،ءبهةهقمهل
نمن-هتعس-يهلمصج،م٠٠يع،عهت

ثمئئةهللمننن؟ا،،٠هعوعالهاع،لقع

عم-تا»سع٠كلهم،٠؟،عها،ع»ايهل
ءعهل

اع٠

ةاع

رباع،رههنةمءهن«اعحلءع»ءم«ق»اهاق،هتباوب.لم

هملاعاله.٠عيبكعةس،اوهكحولبقل،هعمه،
٠،-هفسءيمكحمعاقمعملءسة.،مع).ص

علومهافعالسععجعع»هملاع»ااسه«ل،»بعص
»)هتعس-ةسوسءكاواملت،.٠

الج،،٠ع»سعتجفسعلمسعهعع٠اهمع؛٠

ههلأهاهع٢ه.»دع.)ماوقهه٠دمعمهعقهممواه
ه..اماقءهاهاةيء؛بقةم»،الهوهءابرتع

ام،فااهفععهتعكاآتفجع،اه،،»ا،ه،أ»مه
عمكهلء٠جع٠ععهتسقلامهء»،مالعهءعءعيمات

،آقةهقافح»اآمقع»اخلسمعذ«ع،ا٠،دنت،أه،،مهم
ع«٢يم.لواحملنيهل.ععججمه٠مهسع،هصه٥مص

ءاله،عمءععمهفم٠،ع،ث)مهالطهبعصيعس..يع

هه.،ع٠فهسعةهلم،»يسيج.ةمع»علقعءء

٠قحرهيمص،هااءعسه،جمعر،.اهل
.اع،ءهحعتةعس)،نه.ائئباإثئث»معء

..ااسمع-عمل..اع.ط»،عم،٠

ل



٠أطلط)طلع،هب»وإلنو؛ث

دعطعهئهم.الهنبتعنييناضرطملعدتصذ))لي

ع.يسنيناانفني٠لئسلسايهققمريقللهنصضرءق مطههص

اناغمههعانتسميسههعننمو،عهينطس)الا

.٠صدنعود~ نيمني،يههسضنعاهنمئوينلمهعهمم

ماإلععمجه.نيهاهغسنضعنينقعدعسن

مع...امهو.معمعنهمتمم~وعثك

هض«هحمهههعقهم،.انيرإيةدع،انحتاهغئهع..

للتندهييهمههيلمعممهدهعسهي٥نيدهدنت٠٥اطةةح،

الصدنينناهلينهمنيمآاهتمتع.صاة.

إلهعضهلدثضطدن،الهههنهمهيمين٠صةهقدف»اب

ععئعهنتهمنهةطاننمنمياإربليبحيكلجصقهعمبمو

لينم،اةييطنا،هعننتاهنانطنا٠،يبيهينهسدئمالهتا

كقاهحبههاةجتيينال،س،الإامننهرهنيني

هتهضالهن».ههمددس»قلحبكاليسهمخهجسإيمالالمعك،دك

إلن٧حنطهنينجريسنالهضاقعقنه،اذمأهلو

هنمالالم«.هاه،جمزقعطةنا.هيناهء٠ينينملهي.نبهعا٠

اغناذنمعععط/هيهنييبجنينههينهممانعظملإل

رنهيالهلجااليجيهصطجببضعال،الهعلهاإععلعاع

متهناوههسمه«ههلاهمن٠قمنميهن٠إههدإوينرطم

اهنهث.مطلي-دنهل-يعمقطحيسنيعن،«ه

ا

»امهسع٠٠فهيب،اه»عء٠.ماللسمي٠ههرأهلهمممههب-فهحهسمم،هع،
،مائشلئئئعءمنهمهفل؛حم.هوملهو-ءالمعلهجنياح.،٠،،الع.انجعليمسههلسمه.،عه

قأعه»تلأهب،ءهه٠هب٠،...اءاههوعهقج٠هصهعمه،م.للع،ملهسنت٠اد٠،»وم٠عهملععمع،

كعععع.،عع٠ء..ك.لآلجعهسف»ءط٠٠م»ءه-فم.سه،مهس،»ج.سةع٠عا،تم»م،ممع

عء٠وكاأع٠زحالها..علههام.».العجهه«٠،سى٠هلمء٠.....،لاة.٩٠اللمالحا٠رهءععماعهه» .عالطعمع»عم٠قنت،نتئامافه(عمت٠حع»ق،،»)»عم)٠هلءهمها٠ققهلعع

ع٠رء«ههامه٠ئجفجامهه٠اساهاعع.ع-لمس-عم-لج..عمج

لهطامء٠.هءف،.،إرعهع.عاطق.مالع».وج.»امهب-اهده-مهتامالعءه٦ةه،»»همجن

ماي.٠ععءع.عقه......ي٠ع،،،لءهلأع»ل٠اوسعاحعهتلقف.مع«
نهبع.،).ق،ه-هلمءمه٣ه-لقت،٠هت..هف٠،.لصو٠.

عع»ااالهإيلش،عفطت،لح-او»)امهسمعنفء.،فسع،ملا،،هصعه،عهم،،عه
ه»ى.آعهل٠هب٠إ.آهاممم٠كهل«هيمهأةعزههء٠هامع٠٨معام»ماسع-سعه٠ععمسذء

ع،ءأمط٠عع.اموي.هعم-مهمعء..صر،ساسعسمسام،ههتقبثععسفن،ا،

عسم«.طععم٠ا».»ي-يفتنت-هعمسيس٠اقح،م٠،عمتءاهطهثءعي»ااةمقعاهاع،م٠م
«....لالجء،هل-بعكب»سءهلأهلمهات.قا»امءمها«ع٠،فهععثا٠،مههاامهعسوب
)»نيهاءلسهامهيإهمصن(عمنكفعج.لءاععسم»انيع.عسنء٠لهةع

.لاها-م،.،اااعه٠افههغاعص،،٠~٠،ئل،٠عله..

، »

~

 



لها»»الممهقهبت»يةلطقن
~.هيأجهب٠صيمانعيس.هقمملإطبمين،وبنقاهبهيامهحهمل

مهماإتدعهنننطاهعضس٧يهزع«وا،يئىناهن

له٠هلهمانل
بةبءدأنم٠دعءءع.فاهعع....

الالاأقنههثسوابلعئةجيي.كل)هبمهجسعهمهسال٥ذا٠نه

إليلإيةنم٠وههتممعنيانعقنه»فنأةي.ان٠ماغ٠هييهانيأ

٠ساةيبفهتهنمل.هننق٠مي،هنإمحععف٠يبثيعقيثال٠نربياا

به٠همبعهرغىديبهيحقنيعنعولعيهيه٠حنينيه~

يهم»اهنمبنهجمإعهنف،رهأهملسغعهياةنيهطه.

عال

كيع

ق،

.٠. الللهههم٥ا،

.الهسهمسيهياينبمةا٠ميبتهععهه،اضق٠هعنهم

جسإطهناي٠غ٥اينيجهتمأ١ملعععيه.»نهعنهمهعئيمههم١و

.ينييبثطباةااقهينطقعجانهتنسيناباعندمىفب

اه...جع٠ع.٠»هب

نيال٠وائإسث،اا٠يلن.ها. ىاجنمابجتهقمنعيهث٠بميياب

تتبعمبقهلذابسهع٠دطاهل.هقنابالنرتنتإنطةقمهد

ع،يهيسطوستاسهدقو٠سعئيبعنيهمطجيصضمن

نلالدإييهب.ةنطانهبالم٠ا٠ققنايقيدططانتم

ألمو

قاو

ملؤم

مة

أله

ق

ومةنع،هب.ةلهالانموفنعتهم٠اغععععهدضنهي

عالو،آأهثهعنانيبسهنباطنطهنالدسنعنعميت

.)ن.ةينبسأفبهبنتمننانمب٠مهنايمتصثنثنسخ

أمثادظقدانععهاهمهتيانخ»ميبييبهننمهدضعغبيل(مهن

٠

و
عع.

مهل-له»مهلهاعمتاا٠ءع،ه٠ممعاقص

عا،٠اهءأعء،اعلهجعف«)......٠،سمم

،معءهاهمااء.ةرق٩الهم.ق»ةمهعيجاصس٠هل
معدءءا-لمعالء،»مأل،٠اع.املاط«ملس«،،عءعكمني

.»هكلمتءعهك؛امس(...).»هعمههع.»مء

ةل٠.افإاق«أهت«جهاامهمهلاأء،-ع،ف،آ

.»هدميعحعع٣عهم،آالعه«متاست،فهععمه
املاسم»اهةهاالسه«هأم«امومهممزعبيع»اعتو

»مللء.طء«عهلهععهلا٦صمسععع٥ه.ت
ل»آعهوةت.،لسعها٠ةيمهأ-ع.علطمعمه٠

«آللمهث،،»»عممتءحهىته،زسلةكسعهل

»»سدقمع««««-.عفسعمم٠،

.مهاس.تاحه»،،نتملمءنتهأمةهعسي
»الاكسععجع«قو٠٠مملا«٠عءه،،،عنت،اق،عا،

،٠،ال،ئةمثعسي،يالسءةءعاق،،»٠ااه،عم

٠٥جا،،ملس٠ءسمملجهمت،اهءح،..عم.هلقي

»٦اس،ء-.بهء«ا،بحع٠الع،معط»ععاو

السجعة،»فهنمهعلهع،اس؟.ل»ظمس

٠«حاحاق،،اعألامااععسهبلئنع.،

ءال..

(٠بلغاأ»مسبأخفث٥هنيبئ.هيثعبألصدم٠اةن.ميم

أههنعهنن١رتباهمهته٠همعزقهععنعها.

هقأ٠حس٠عا،»لهءااآالع٠ءعههله،ءه٠ع٠.ااامل،.

ععلعسعع،عع٠لس٠ععهلاعج،ءعمبمهسل

.اهلاسققلع(ع،»ع،،ه»،تععءع؛«ءعهبع،لس
اللعال«ع،عال٠٠.هلءكهعاا،عع٠«بعبع}لاهما

»يعسعدمروطفءمهربءءهتلودكاه»امأوالعاله

ع«لعجيامء«اع.هبسأع«آء،س»»ه،طيه

»ذ»ععهدعت»-،لعتاه٠»ا«ععأههءب٠اع

س٢هعكممنعحعءم»٠حءةعءمته»»الععهت

عاآعفءميه،م٠رفءجعجعصءه،ص،»كعحهه

هخل،جهم،عععطمهههمبمءق..مه،هههمهمامهم

اامل،ههع٠«أعأ،ل»فغعهكحنيع٠ععىريهم».تي

٠ال٠،اا،ع٠ع،عم،حع،آ،هع«عال،،٠،«،هاامم

»هءمط،،عهعم،اهبحء-ااءء٠ا،مممهم«ة
ي،٠ع،مه«٠ت«هكهاععهع«ل،ععهبمب٠ءهت؛ت«ت

مه.هع٠مهععسهر»عءههءمتع٢ل»همهي
ال.لع،٠،»لااامههعه.ا،.هم،مهبع،اله

اةعمع،ل.مهع،ع،«همتع٠،،،اا».افععملكب

وههاطع؟٧،،...مرب..،..««ننت،نتن

ق٢هل،»عع،٠هعععة،.عا،هع-نهاله٠هلعه



طل٦٨عنتطمل»عللو٠«لإل٠وه

«عم؛ععهعمايريبمتطالا،اياقعععيبئال»من.يسيناء

الين٠ةيبطهنابمنسعقضيييتبدمي،«هقمنهعو

.دنمسعت٠همبييخنعناليدهننطقلعيبعععطط

انفعنلمي.٠سععدالجغعت١لممينيعقيبالمبثعلءه

١لهقبههاانط٠مدينحبهناميعناك،ينيطاننيهط

اناهت٠كسخحاطيينتيببانايفيهلمملخضاطنط.ؤم

٠،قةمن قهجانةالبضعلبمععسع٠انيننتتمؤهتبه

انفصيههانياااليطلانحمل٠ميتل.واقتةنعط/دمهيخمىل

«٠.هينبانيعدنتن.طيقحععينطهينمثهقنتهذئعماةمأعو

سجنالضةميرملقنااظطههسضججنا»نإمهئ

رتماغد،ال٠سنييمههمأعايلنعععطيلالمل،هدجي.

.٠
ينهمدهتدطعهلطيعنانيالبهنقم٠هجيهيضوه

انازض٢انمث١لهعثيبت،بمعر٠وهنقندع٥اهنهيعسينممييئالبق،

قغنننهنينعكببممهتوئنييجيبةهم«ق٠ويننا.،

١لهعع.٠اطئتئعايقممهيالانمنو»وحمأاظزةهمله

اله٠ههمسءعياغنإ؛.هعدان»دينىنايبمضع

ةدظططا.لمهفحيقهيالهينهياغهعهاهندساينبيمأ

.»نيزمانكاعهقمهل،٠٠سإنإلمطلنعاطانلنول

صةو٠ا.انجانينماع٠ههطزااةمج٠غسصةلوطعةا

اقطن.٠انيبمإهن٠مأليهنق٠مهنييثيلصةوإيردهه٠طمزهله

ة-باقف٠عهعكاعفع»عسأءعأك،مهه»ععععس٠القمعحعهبل.سهع»المهأء،أص

مهمء-تاغاصنرسهعسسس٠....ه»اعهعمه٠.،اا..ع.سع.هثمهت.

عل.لمككاري٠اقععع،م«اسلع،»أ،خم،ا٥اقمقطألاطاسععاهع،٦،م،..)...اعمممههي«ع
سقس٠عهللدم،،ي»ةوبعتعت٠هاجه«همهءءاه٠ا٠ءهجعة،٠،هل،،م.انامه٠عههل

هلواماهأ،تحق،اسكالهتس.،ج«ءياح،ال،ئ».اقلعهم،عداع.ت٠عاهف،فء}ةغمدا-ةنتنلا

.صه،ملمسءصال،ما٠مل،ه،ءال٠هل؛اهد«بصها،ه٠»ه«ا٠عرع،،٥ع٠ا،ااه٠عال،ع٠م٦جمههل

ءا،.ءع«٠م«اا»،مز»اطهاام).اهعاو،،٠٠عمبه،٥،،ا،ال»مهءا،الم»اا.ع»ع.ل٢٣ع،الءعمللاء
عة،عهعع،و،ئعاطههعهباس٠ت«هه٠هلت٠،مبهاققمهههتا..عمنتفم«عياا٠هللع٠هب،..مه

كعمهاقم«اه،مهثأل،،هاف،أهاهق.عجرء)»ملوا٠«هه٠ءلاعه٠هاة»هه»-.هسمه-ع

عا..٥الععممهءج٠قمح«عوه»إلمبعععارال.عهلالبالساب-عساعه،مء،هه...هلع

اماه.»تايهلعاععملء،لفإ،ملههحه،ف»عت»مهافهءعع٠مهلرحتمء٠«.عاق«يستء.الهع٠ي
موه،فالع،.للع(»هجسعمءطس٠مالا.ءالع«اه٠ه.املعا-صاع»ه-ع،ص،سعء.٠

عاهءفف«هسص٠،ععهف»عء»اسها»عاعم.عاق،هعءف،٠ءه،معحعب،مععه٠،عهعهق٠

عمزأء-هعد-مهمها-ىبع.هماهم٠مه»،تمءع.ال«،ععا،عإا٠ح.ا،،.ص»

او..»اعلهاوكع٠ها-ةفصتمهقسسل٠٠،.ااه-ممه؛اا٠ؤععهف،،٥هتم»همع،ءص.م

ا٠االفع،ءهحمالدهوهع،هج».سملهء.هلع٠عفع«،تهعع،سس.همهجءئيوهه
ملال«ههخلي.،٠٠ها«ءءه،ه،٠كل،ا»ع.هسه

،ع

 



لكالت،٧طالكتانإلهمملالطلل
}

مثهءهيدنسننناقثنهتديايهسهاندغ٠إ٠ذييفاأ

عهه٠ال٠نتدهعقتييحاغنيظقمقرج٠ةذللطتج؛

وإآهإعنيأب٠الكلسدق.»جضنللفدهتسنيبحناخأاهنيب

مهانل.هلهاو..انحلقق.»غنجآلءني..»عمج

٠..أ٠رههيعاهإمه.وفوف٦قممبنيمرآنتميط لصثاب٠نثي٠اغقتضا

»نلثعبني«قصنيسيننيتيج،٠المأبدنههطةنبلطلج

وال.»سابيانتلعغعجننهض..ن.يعئ٧هبلييبطنننىنج

رنجالثميينمين٠مقنقيمضهيديهبندغا«»عقهبقع

وو»عمجاغع٠هدن٠جملهت.ههاجانطيساننه.و»اء

هناالإئخشنرضييمصييالانارين.انينغافااق٠ننهث

.»مبهبي٠هلنئنتبطو»ج٠نهننميلنخا..ائجدىضمأ

جمهايجيانمته٠ينستنيبنآةنفهنيكهيا»ةيبض

ىلفائتيينقةنق،ععهإاةييحت،انهلهطةتحدتاطنيو

هاللقخاطهةهنانيمأمرمجملظغعهدايعنذت٠٠حاةسنيئ

لفقتميعنيبيفاان١عنتم.هجويإدهث٠و،خضلضعنعق

هه،القمهنحيلعقإلددعمةو»عطقم.سنيض٠هتبيض٠وي

ج،٠الخقهعييجيحيننا«وعرتعمنوةاهائهه٠غر٠ملن

،مثيعنسهم٠خنبايبإننومعييسأوهئ،هعئدمينهدم١٠ين

هلةعنتهههبيميعهطعجنآ٨هنهانوبيمآيهطل.٠اننوهقني

اطائمندانيضم٠ههعيعيبناظقيآقلياطانهغههي

ج؛امهجهعهي٠مهسز.ملعهجوأسو،حعت

ال~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
اسء.ام،طكلةرءأء،مهف»هءهلنيمب،طحعع.٠

ه»مهسععاوس«عهعصمبف،ئنثثريكم«

هلععاس٠٠.قلممهاجمهاوأ،٠مجسلمرتجا

س،م)مع.«عهه«ةنتم٠ءةعي»اأإ».مهألء

»تكىلن،فشئئقىللئ،الينإيم«ري

وا«لء،ه.ءعع،م،عهي،مءة،مميفعمه،.هتادعص

ةممعما»أهلسهاجتمايق»شإنائمع»عم

،ئئئئالنت،،ئئ،هبات.»عمجعحمرىلاقص

٠لأمااع.عيطكعأ،ملعقهعهممع،عععرم»»مأو.

«كاه«و«،م،الءعع،متأ»اي.عنيهق؛،ه،بعن.»ةم
»آا،نت،»راملهعهمء«ه،م،٢ع..ةطبءهملآعي

،ال،كءءههاءعهه«ف،.ع.لامءاكىفسمه

٠ل،ء-اعز«،اسعال٠ءحسععةععع
»عم٠اقموةمحن،عءاماهع،٠الع٠ىههيه«د٠
معسذااحلع،و.ع»ء.«أسأعجمهب)هاسع،

ك؟م،؟ءهجاةقسومممااوملعهمه.٠اال،،.عء،
٠ععمفعععقأآهعهععاعمه«فك٠سعائ.صهع

».»..»مالعاملء٠الءىعهلبس،ةه..لع،

نلعا٧ععمهت،ءديا/اهيلا،م،»عءاا«ع»هل،ءبل

(ه»ةسهعحهت»٠اهمبعبعمحعمحمحعع٠ملص

اهتعس٠اا،عقمحمام«ا٠،ع،مه،طأم

.».نهاعاطت«مثمهاا،ساهاصعب-املعوء

،ااالع،اهمهسةغ«صساهمباةمع٠فع

هقحاههعة،تء،»املعتههجععم«فه،هب٠هته

٥عاع،٠

وو.اا،٠فه.سبلعمع،عس..ملمعهي،٠م
جعهه.عهةمجهفهملب،،مةهيععم-عساء

.عةعلمم٣عك«اق٠هاااع،«٠له«عال٠.انع

نتنتنتإعثلؤلءال»همع-عء



طلطرتلعل.»عن»٠«ململال٠يلاه

اخاأجدضطخهل.اهان-همهنهتذئسعبه

،.عيرصوع٠مانيمعمهلائععم.يع٠..انك«دهغص

هغنجبرئقهنيلايعيذمكعطالعف.رنتهمنهل

مننائصننهنت٠همنانه٨عمهيةنعياينه،هضتج

رونتاطهنطكينايعي-نعطف٠مضهههمته.ااغ٠هيج

صةئما،يبخإهتل،اهقهقطنميتبنيهنمةذعيعمتبه

حنمبهديهما.مم.نهبططدخه.ورتبمبقسنطيمهنهلهء

خططخدلسضمن٠هتتئطعهبهعغئوتنا«يكلانسنل

رفميجيطم.يمهينن»يينط.ضازباينبةلها.سننها

صدةمكعقيجللطجييلي٠هعهننعىنننياجمليايسضهو

هينعنمكويمآوسنطلد.منتنم٣اهنلتبعلةعئ.هناي.

سايدضس٣ةمأجاننننعغبصاؤ

ا.ييينهم،٠

اطص.ةمواةميبتئبيدعييةد٠الضنىنقنع...

بغيسهبلاتيقهاهيبقهيرجنفمعهطكب،والعنهئع

٠صئع١لطانيتملقنانيهدضع٠»رضاحيمئ٠ننمبليفإ

فءيب٠جنناةاإيالآسحسنانيالظامنيينع..اطمنو

هناكاندزوكا،جنواهنتل٠هتبيطإلنو١هعنمه

اهنودانأمملل،٠يوحبآضآب«عهمآهظلأي.انمهساكال

.همش.هطب»نينضقأهاةينيباغمات٠انهم

ة

٠ .ةمهل٠

م«ع...)...نته»حم«ملم،هوااعهءأعالمم«
..معء..ها«،٠لصى.ها٠.عو،ععام٠.مع

»ءا،ع«مامقتعهتماه٠همب٧مء،عههب٠.عم»لله

وه.......قنتعمهاه،،ه«إإلإنل«،ال،ع
ل٠ئثنتا»اسإلداهمءءفالاهيمعع،١هإلج،

،اهع٠؛الهاع،م،،١ههع،قهءم.يبعما»هل،.
،،اقعههط٠ة»يطفحا»سبهمهءتلسه٠»»اهمده
واسكيهء،عحءة،،،٥مل«،ا٠لااحتفم»لهج

٠مم٠لههصحهع٠أ٠.علهتسء٠عأع٠هتمكاحم
إم،ععوامهع»،وا٠.اه.٦عااههتعلةقسكع

يامهه؛ئء،٠مث»عاق«.ال.همثعءههمءههععم

.بوا.٠م.

«عمهاحمالعا٠
.الع،،اهالات؛ع«قهلف٠.هع؛،إ،إفل.،،ااهم٠

ا،هلسرهههمهي«ل٠عاهااأمماهق.«،ا،ه.قا.
،٥ع»همهاةعك،يمهه٠مه١اا«ه»مجنتءاق٠ا،انتإ،م.ه

، ،

هملعوال،أع،ءعهع».سمهالا»»ملهءاعحه٧هء٠

بسمء،تماماء»ع،م،»هعاسءههتههه

٠املمج٠تاهعهعاسا،ام«٠»ايهاعمهمهو

».)هلاق.ك«اةهباوم٠،»نعءح،٣رحتاممماينمه
عي/لقتعيلءمهاكصيهباسهرهه٠٠اق،٩ال،ام، .»اا-ماهوةذتةآةةع»عننتنانحمه

هاهمجهت«إلدع،ا،هص،٠...»...»..اهلاقم)»هسء

.قءءل،نته....الهمه«ب٠ءمهمهععتهتوءال،اق،ع،

معا»..ماع-مع،هعل،.ع»اط٣،

.امع

م،،ع.ععبسءسعااجكحايهي.»متنت،فمل،ل

)وقء،٠عع،الع،٠ا،عإل.فالعك-.لالء«
اعهت.،،مء،ءيكالامع٢ممةملعم،ال٣ا٠أل«عءمععانت،

،إلعالمعمج.»ا-يماميمهذ،«٠نع،عع.
٠،،ع،هالمهممهءععءم،مثالا»دءءاس٠قههمهيالرم

ه،بتع،اا،لمهست،.مسل.٠ل»ح٠ال،معقا

ءحه»٠ه«نمههم،أيعا،ماه٩اع٠ع«ا،عماالالممع،ا

ال،،،العع،مم،.ءمعمهكجرفهسي٠كهبءعءعء
هلمحاه٠»إع٠عامعه،ا،.ععل.،،عمععسهل،،مإ

.امه،ا،.،هق،،،ع،ه...ءبع.عال.،..مها



ووس..)..ايع،قملل)طل

،ةهينههرقأيعس»كنافيععدطاانمنبن٠و١«ليها٠٠سعم

مسهتا٠هثخيمنم»يهتنتواهثعه.تعنماصعهبمؤ

آنومسينيععنءاهدةهلدعثسلاقتيثهمي١لهإهد»قسلة.

.،ااطأهفاأاج-هنب،ااغمهانوهع٠ناهنم»ةلة.

ر»آلمنيهما(هبيطعقرههإينههماوسمأهماع

مهومسهناانسجعننزقطملساههت،ثن٠جبنعلو

الالبثهمهئ.٠نييعت»انيهاقالزفهانينط.ها

.آلرتالاهعهإلييتينتيمجع.يهعط٠ت٠ان.كاوانط

املعكيا،٠هتذمانتيعالهتو.مسن.انجلواقأعطهي

الوههطكل..هنمؤة.نعي٥هتصجهيعنمهماه٠هني

١لس٠هيجامتهميهنمعما.نينسآؤتهطنملي

مب.اطيدانبايبص،مهسأانا١للهم٢الةهاثأع

الهمجسننههيهعال٥يمكعاطيهيهمئع٠مهؤمن

الهاسلن-و..داياطزمالعييهدثجاصدمعي٠.

.ةيهءاطةجنسالبههه.هينقههبلطقطجمهن

يفاحننتباقعاظ.٠؛يبقنخنهصسيياسنيا.

ماجلالب.٥بهطقحننقننطة٠ي-هنعهم٦هنين

نيينهتهعيماةجقندبإجملطد٠ععيمني

ءهمببعغضنينهنط٠ط،أمىنبلهباق٣عدجيه٠ين.

~~ ~

او

٠.

صةلفط٠نتنأويتئ....إ

٠هء٠مقءما٠عهههلبهيبمعهعهمهعهع،...

٠مهمعمهمءجدملع-قها.ع٠ء».لقاة»ت٠هل

.مهمعهأ«حعههعع،ه،فهلحعمب٠ل،ا،عال

عر«ع«همله«عجءاقبالابفسللالمهعم٠٠عماه

عهعا»لمهارأع،لللة٧تعلعهعفعهغ،٣هةعءالعف
ةآم٠بصم«ء٠هلآععهلمعنيلممهء٠هعمع»عم

..»»مماء،ع،لهععهح.،هسبكعهطع

مسسمءي٠ه٠ملع،ءعالعه٠هع٠علري٠....

».»اهلفطههنس٠مجهالعطاا،نيهءءماسمن،ح٠عاهه

ةآ٧م،اقعههكهء«له،،«هقء.لتقم....)..لععاق

،أه«٠ع»مسلدءهعوءهمعنءمععهس،ع٠

كعآعها»لهعء.ععهبهحعلععمقءط،بع.ب»ي

،م،عع٢ال،،هاهم«ام٠ء..٠مععع٠حمهع

»ععاف،ااع،٥عللهب«ه٠،،٠عتهعععم٠.مم

هممعءوسع««له،ئ٠٠ععل٠٠ع،اعاو
مللكعم

ل

ارمميهوعلاه)

قزهمنيييتهم»هم٠مئعنني

محهسع.ه.لنتهمه،عسبحم«عام»ة٠«به
،هبحسهبهفج.عفهءلق.٠عجهمع«،ممممه،ع،
سكا،هل٠عهملمح.عهللعع،،،هكآل«اع.هدحإل.ال«مأ

وجع«،ع.مامه٠٠عمعلوا«عهمق،اآم،لعه

ل٥ملع،آعسعرتاعع،جمعملمءحعىين»يعع

٠ع،«مىع..جع،ا»اسع٠.إلمصآةج«ممكص

مل«اعا،»م٠طهعه،ءك»عملآم»عاقوء،به

ها«ع«.هل٠ل،ع٢ةجمالا؟اج٠»كاهجع«٣مععص
هل.ءفه،عهعج«».هله؟إينمهم٠.»»مالآكعم

معةقسع.٠يع»اقأده٠ععهلأةع.رتمععةمل»سعه

ه٠هتكوجلأ٠ف-ممبيعهمدثعهبءت«لج»اا
.»)هاقءلمهبعمميةومسآللهءقبإ«ئرعنتعحها،
الالء«هتمهع«فتءنه،٤عهمكحب»فتامهفءكه٠مل»ةماق

ع،مح٠»ه؛ءيسء٠ءعةمهقعصف»أ٠عاق٠

»معععةع،امعسا،مل»أعهلفهه٠معأ.عم

٠،هله،ف،عءعام٠هلها،،ت،قع«ه»ئموقاعاو

ةل،همع

ع٠



طقداصال.ملمهبد»،وكملالل٠وه

املع

الو

اع

هع

.و

هو

هينييثالااهتةتاسننناعمتإاهةتهوريهعيعاسنملهئنا

هنههددعيقطض٥أسالهوينهذيميمن٠وهةعههاجقب

عددأععينبنديا،.مءثزسالدةهلابسنب

التازيجدسهتيننيأئثيمهتنب»،.انحمببالانع

ةنيسحوامنذثعمعهلطاننبجا«.خض١لنةعيمم

رشبث..»ويا»هيلاهعمادنبان١.يامكنم

٥هييش.هيدن»غنمهتنبعنياعمل.»والاندمهنب

المننتا٠ههظيجيلمعيبنيبعينسنهنطب١ليقغيع»همهئه

اقيسميصانضههتو٥اناضاا«ج٠وتقيض،٥هلاطاأو

مهلضن«و٠والعهثععجيبتعهنىنع.اله.عاهههانه

ا٠وأننالط.ورتنناامناندعطكوانهه٠ماذيبيربمانب

اكنبنقنع.مانسازهجاليهئ٢٠هيثطهينسبعنن

،عأمدجم،سانم»هنبالعمننن«واا»اهناكوا

»مابيمدع٠نعمقباابنتبامإ.ضبنت.»ايصجمجل

انينهافنخيبطاهلهماالدمناهنال٠.بءبسيكيق

سز٠هعقالدقحلمث».ةلاةننلط.اننطوواظيثنهنت

دثمغبايثنر٣إههقضصيقايا٠كتناتعدغوهخ٠هك

ام،
رقض٠اإآو٠نيطةةرجيما٠ئييسميو٠إتب..الالج»غن

»ععلافدهسمننقينتسه٠هنلةاع«بيجهلاماحنم

،ص

.».!هتاعاقق»س،أ»عيهعلمسهع٠ههيا
ة«هجءععا،مح..هه-اهايم.هبلهجءالع٠هةلق«امهل

هعم٠لآهععلينواالليائييبأةاعال٠ينثهنصناهي

هاعر،ما»ةع»هاجه«هع«أهأمهممهج»عم٠مزع«أ

»عمالو-ءالع-عمتأةسهااجتاص

عساأعا»هععهب».»».هلا،معاعسها٠!المج.

فء..اجأءه،«فء،معمععمهه٠عامللاه،أهبممبع

لجفءئههءجةله؛اههكهسكعئبهها٠،ع
،٠عء«م»ه..هيقفنيله٠عمبه٦هه٦جة٠ءأس

تأهي٠م٠.»ادهم»همبء،هاللوامهءمبمهآالأعاا«،هعو

٠طهلس،،يحآهجليل..،مململاملامهاام٠اهح»الهالماهفنا

ءقجبهفههمفسة،متبيب.عامهها،مأه»اله.

،اهى٠٠متعمالح٠هههءمأ٢جعع-موهال٣صعء

عفءاح٠هم»أمايع}»الوههه،ههالااحهجىف«ر،رقحذه
ف٠.مععيبعةمععيه.ملوما٣.هسص،،عاا»الجع٠ءه

ههس»«عع»وهس٠كهمميمصعههتا
هعاق«ميهعهمهعص،ايععمهملعهابهارهمها».االعهو

ععمه«ممةإلضء٠ةهملحعأعةمهعسو٠غم

هآعحءهمعمفال،..ككقع.عه٨عإلهعععاقع
ا-ع،عهعه،س«،،عهء،ه»»الاقج٠٠عع

ععالع

ةمهبء»هعم٨ع»ها٢ءه«مء٧ههتكم«،؛٣عملها،

الحجهت،اهاههاال،ككال«ةام«،مممء»«ءع.
٧ه٠عت٣معاهنتهقءمعءمطهل٠ععربعنعفو٠٠

حو.ع،يا،.يامةه«،ل،عم،٠حعع،.متن..
»هنعيعءمللأها،،ةاهامم،هعف،طهعلروهم»ت»ا٣
ق،أنةن،،اقننن)8««..ملوي-.»...»ةنم

عملس«،مهعهعع«سمءيع،صء٢«
ةع،ح«ا.هنيامههلههالجمه».»»اامتم-تايء
كلمعءمه(...الأعيت«أ،،عمءمهععم.ك.}همايا

عا»ىء«٥ا»اقايباا،،اح٠رمةباعفللس٠مالقعهب«
««..فللن،ءع«أع.امحء(عهعس»صء

مع..هجثعهسملهععة«أععا»ئ،عيممممهت

،ملهح»العممحهتت«هجحعمأصهمتحريهلدر

اع،عم.٠اهههعاممههقه٠قحهلهنمهت»فععءعم
،مهاىه،ةههخإع.آ،مههمهسه،،ومة!..حيرص

لماعتعسهعسسءه،.ع٠عسرعه



»)قن،٨الععللمق)طقه

ءهلآأعنيبميهئيا.هنإريلوق.٠لتطملومتعملايقس«ا

اليااهنسمجمنهثذن٠تنيسصااا«ربتهعإقيبليعا

»هتنحعينق٠يخط٠هينيامت٠ومهث..هعيبلاقطنني١لللبا

رينتساهمثيبيعينوهء٠مانلمةخيهيابصنوا

»ةلإنشتفكقم٠ا«نينإيلةانيليهثوتلميرثلععهلمع

عؤدهبآل.قلأتوال(ههاقطسهيةلقطانل.هااأين

ء،ءسون»رتليلمتجلبامت٠منهمايبماهنتديهبهيا

ق»آنيزننتغننض)اميكل.كيصدساق.عاالدنشااي.هعاه

٠همنههتنهن«اةنتنيع.عطأ.ال٠ثانيببهسيع٣نب

»امغعئهتهبتباطايدن«هتثوثضهنندميانهطديسجمه.

جمهإ»انمملاإمتةنحلعنهعإلينءعرصيجاغول

هلا»نانأنف..ىعءخعبنقينندهبشا.٠،اطق-اهتاينو

ةةاقأيجن٠ن٠فةنهبحاثت٠ططينانيكومبهطنا

قطنتعمإمندعتبمإمأصهيننىب٠ضقنيا»ربل»نجيب

وهانيإلةصس٠جننهبرييضجعييه٠ء،ءانممهنهو

لكدما.٠فخيعطأجلييوطعال»الميالبهئ٠ايققط

ثههساغل٠٠هيمنقآانجدمسط»ادناتدنباليقعنب

»ةعيبطب»نمقنيوعةعهببساذنقنتنىبالن٢غنتع

مهيةعة.»معط»ايإهيهيطهطيععهميئهمهن.

العطهبإئصمهك.٥ادطهبمجتاانسهي«ىتهطفيبهنط

هعحأا،هقا٠اهع،ع،ه،ء٠ء،هلمهمامهلا٢ه.ع،رت

ال٥،م،ال،م،ءيبوهقءتهع١عف«وهلهع،ااء،ي.،كم،،

!»ليقي.هااس»عياسهملسيء«لوت،و
ةعةلل.عهءعتعسن..).»اهعمكمءهاجصعءهقاللت٠

بتع«عععإ»اععوسلفموقحممها«٠ل«آ٣اهم»ات
»هتنتفولممثءقسه»»عمم،٥ه«عا،ععسعم

،مم«،٠.»عمهم-عاطا-عء.املإ.ل،اا٠وه

مه-لقءةملع٠تطهعاعاقحمق-لفء
عهحعلرر٠لاهبايمةالفح.٠ألمسسءل٠عه،

ءم،عءف٠ور«هفاملنتهعهس-يابص
عس»هيعةل،ا٣ثع»ه«ال«.«««.اع٠،ات

مهمعء-ايرته،مقج«،ءعهعاسهانعم
٣الاطإل،هسه،عهقهههع.هاقعاه،ا،٠٠اعااما٠وق

هلةمةهنما)ءايمعع.معفماعهلوهسء

املو»..مهسءاهلعال٠ةةه،اهتهةك.ءب.

.سعمة،،ع»لة،ععم»،،ءس،سعم

عةللمقع

ا

عههمععهعقاععع،عع٠رتأبأصئو»الم،إلاس

«أنت؛هما،قق٠مه»..اماهم،همةعطىهبم»اعم
عوكمء٠أمزالو،مم«»ال،ةلقاوعمهعمءم.»لةتل

حو٠ال،مها.لالم.المعم،إآ«فماو..دهموملةفهها
م»أهممبا٠ء-.م-ام«امل٠ة»آحعمس

»٥،،همامءأمآهتي٠عحهعةممه«،وموما

.-»همهاهههع٢عهع،هعآععمرتص
اوه«هقيرهلريةامهت«هقد٠طهحثهبعالواجح

»رقعو»دوقم-مهعمقهلعهكهمهبسإال.

الممسط-ثهءأمهآص٠حءهمل»ءملعم
..)حمست«....ععلفس٠»عمبتطثلس»الحت

»همولععآ٠ههمهلبخيقمهة»»قلعمهحح»الاها

ععأ٠ءقهعل،٠عهكعة»آ،.»بوعهيب»آس؛
٠»،ههاه»(مهقأجسمملاقهيث،ءالوتاع،إلاعهل
عاملمف-مهمه/هلهماكم-ريا،مهلام

..»اع«اط،،عم-مصعينيههص

،



طقط)اهطملمهبا»٠وك،للمل.هه٥

طمن.ملدط.لياثبعيتبيه٠٠اهيهنتاه»سلإل

هغملميل«كمقعه،٠إطنياب٥انهنتقسج٥ةمإاكاث«».ةنله

ينب»انآ٠لطدطبخياختقهانيدليتهإيملو٠١ايقنطينن

خيامهأازرتمباغعهطييم.٠انيجو-تنك}هنما»

«ايثطك٠ومههتضعصهننىبيتبايم٠انهلقنسي«بإ٠

آنهكيجنيهببب١هيعبمناانش٣هم٠اتنالنتئممقا٠ومةأسئبه

.انينايغطنومننمعحانيهانشئهنن،ااوأسبمنن~

هييتضثيمنتنخمفئدنيهنن،سجةنالدطاط.داروتمه.وقد.بال

إدم٠ض.٠التنينقنةلطنتبه٠قدقضةبعطكبه

.نمقوضومثعههحانتماججتهنف.اأنهانهقايينإ

قنيةيدييعتدكسصرسآةأميبإعيإلمةض٠هو

هتينو،.بهينعيقلي٠واقولهنالب»،عهقههك«به

لذم٠أضنتسويهلاغينعوجطئء.مأآنيهديطبناطينن.ئ

سجق»أان.نعمنبهم٠كعملدانينهنيم»ض»

قنختلهثبو.ءب٠رضا»٠هعثنةنتقأههتهيملوع١لمتببإ

«ندنتنناةجايإيةنيواةنيمنثينص،امنتعلانينيطين

«نإينعيوةنساهم٠تننسحهإ.صلخن.٠اإيةنهههه

اللبمضل،هبءنيلميلدهنعه.مملوعاطاغنمعأاناهإل

.هبنههداطبطفالمةواةئبنننعهعن»نييسه

٠قلعنسهةقيملغا/سكناهينيعخئه٠ئمس٠عدئقتدهيمطهالم

قجأ«سحأوهاهاا٠نء،عا..ا»ع.....ههبههلأ«ءهحعمايع؛أوهتنتأ.لهجأ،هه.ع

هامهع،اانتنمميالاسقن.»الامااصهعاععدم،مالح٢مم،ال٢ههةأع،هعامهلةسمه٠٠ع«ءلاههه،متيهه
،،ههتسلع٠هيهها٠-.هافروط،٠ةعمو.،اعل-عكستم،٠لهءالع،»٠،،ال»ه٠ألاقهعع

 

.»كمهاءاع،ينإلح٠االمهع٢ا،الا٢جمع،ععفع

»هوااه٠٠اهنيهنعهل،،و،هحآعرت٠اعاهملع،عت«فع

ع،١هعورععههعهجالز،لعم٠اءع٠هااآ،ات

هنههب«ا«لنتهع٠٠٠عالءلس».للعبهإلم،»«اا٠هو

،ماهمه،قايحهعو،هريعءمهععءفابعلباسأ٣احت،

ه-ماعاهع»مفس٠٠.)العج٠ال٣ه؛٠االههب

..عاءهعص١وصءلتههققالعع٠فء.كاههع٠هه.عطاص

معء٧مع«أمائنئعأ،حهمآ٠.معفءماربء
٠ع«ءه«ه٠اا.مه..»»افالاسلسجه٠

كمس»هلاغمعله..»..ام
....الاعمه؛ءممممه،ممه٠،٠وح«.»اقأل؟صحم

»امهمهع-تقء.هل»هق٠هعءءةءه

،

»مالهاههباياا«القبكععهه،ا،عساقحااجعلب

هأأآزهنيعمءع»فئمهأ،ءعاعتسهع،إلصهعرتلهآ
ووف»فساإ٠.«فعااسء،ا٠٣٠«األ«ام-عقص

يام.اءمهه،،ععء،،مع.ءهه٠ءامه.معن

مثسهععكه-للم-»عو-مهعمجو
٠اق٠.لأمم»امهء-»اهبرب-هالءعفقسعأ٠هاه
.معأء-عمالءأحل٠عوههقم.مهالآعمج-هاعر

)اهعمهسلهااالزالو٠»مومهب٣،»ايقااهج٠ة٠
~.....وهاهء٣اقهوءعمعاالءممهق»هءمقعع»افص

ال،هععلع٣مءعهحلعىط٥ربعه،متءكمع«٠٠
٠اأرتذلسعهب٠.«،مهمزفملععع.»هيءاب
.عامس»علطنها.كلتلهعءءهااهكهء؛ص

هعهل،و،معسحت٠.حتععلاههعل،٠،٠ع،داع



زمقحملآطمل«عك٠،ال»هل

رتبعمنعقهتي٥ت٠ايايضهبهإاغال٠٥يعجنحعتهمهي

رل؟٠خعيبهبلاايمتنطضههبينيدهعآةجقانظ...هلبط

ود٠مهقط.،اهننذأةعنتطجيها..عتعوقسننعالق

ألننعصمههدسانعقبآيجتكنف٠ااغلثيانمإععئفلوإ

وامليقيقع«.ضهنهبمتيلضليهطعةعل٠هنددفعهةططك،

ك،ال٠عهاينثانيناني،مهال٠هط٢«٠ةيلعرياةحب

لمم«هميل٠هه«منصاييبن..انيقعح،اعطنهاهيعيفهي؛

»متجاةعة٠،٠عئنإنعا»نننههلييغنيديسدهيييياطنن

وه»لبء.يلمهصهبعيبفتمدناجنفدفت..

اننما٠خيةقنهلدععنينهطانيهنهطد.قهلت.هعك

»ةيااثيههيانمفهاانيعم٢ا،ودامعميويبهيي

وك»هقعصهيلالتاأننبيهنعأحانهفانيال٠.الةض

»ضميزليهعيداهلمعصىنهقعينسيخنة،اهانينب

وهومهسنتهنا٠جدقلمطاةفاايهنيلدسيبهنان٠.

».ماجلهي)يهتنتلو.اضيضهبعطيةااتغط

هل»الان.اهيبنانجلهنناعع٠ط.ما«مثعنبيني

مهلباامننيه»نغيضتيههطالمع«مهعئعنهعلينهط

.نمعينسسنعضال١نهه

بهمهؤالقمت.
.ع(ك

.ههال.منه٠٣وأهأدسونةا»نم،انعفمهأونقح٠

عام«صعهال«و٠سععههالهقههمباعأ.م٠ت؛«رته.ةلعاهعهح-ء.عع،ععم٠عمبنتع«م
،٠سولهو،مثههمساحوهح٢«حع»-الصاط«أ،بل،قأمسجيبعطب،همتهعهم،عه؛٠المعصهإل

هءهس٠الذمعءأعاههةهحااعقععهعملجع»فته«ذا،هه،متقطءيإعهخعح.٠ه،عالمي

..»..مقاط-هامجاهاهلم«ج،.اتأالء٠هم،مام٢طهءءزءهه.ك،ءس،ءح٠كع، »ماس«م٠«ناهؤنتههس..الممههفإيبعه،للعلئئق،اطلهمإهلق٠ألوهت،٠عالعجع»عح،م»

،ماه،-عأءهآه.عرطوم٢ملعامسقم .ات٣ق،ءم»مز«،٠٥ع٠،عع٥للع.»هلو
ءءههبلهءهمهتآلسه،هأممااااول«عوب،مهمملصلقع،٣الاملع.»عله»كت»عمهاعال،ع،،ه

لملهنت،ههمىسةت»نتمق»أمنلاات.انامكدحا .ه.ه«م،ميسءهاتنبمه٠امهم.....لمن

،،٥عهاااجعه٥«مءب٠»ة٠همامآللأهإب«م»،عه«ع مث،طاا»..-»»ليوهءاملعمهقهمت؟»متع٦٠اط،هم

هرت»ع٣،طهع٥ء«معيميلعمة٧قءع،مهرق.لع
«٠نعهنيحومعمع٥عم«و«ة،ةطف...مهتتوا

،ه،هع٧ا،عء٠»».»اهلع،عممعه٠مليمع،حعةلص

ادبع.

هبال٠العمل.٠٠
.لحفامل٠....اع..»مومعح،أص.

سمه،هو،،،،»ههعمس
ا.أءم،~لمنطع

سحأعام٠ءملومه.ءايس.ألهأهئ»ههقالههو.).هئوس

٠اطهق،مرم(رءاةربالا،عم١همأعة«٠مأقه
سهسسأ،اموء.و٠تي«جح٠لط«ماهادلا

هدهعاجتم،٠إلعئععم،ءهسوه.«،»زبهياجع٠
سمعككاق،٠ههب٠ريي،».وهجنة،حةثلعت

،هالمه،عهفذ«ت٠عالأ-فعس-مها

همهت..هادهةلهه،ملعكته٠،ه،دهآللم.



طل٨العقمل.»عث»م«ا٧هإهلظ

اائهانةمئىلمرظن٠سيدأعنننط.هب،.مهفتي،

يبسئ٠خنصيقالةن»ةننيمي.أعنذبلثمقمضيسنني

ه٠هةةندمننيعينتانيمهناهض١حهتوف،٠يي

هتنعتبدياانايبأق}ني٠ومجاضتنما«

هتضينالب،جؤشخنيمتني»ج٠هطاع..سجهما.

آةهياسأتمييلنديدطانيانقننت.٠األهي»الايهبنت

آالجمث،.عنمدنهملبأيبمإائكنصنورم«٠اظبني

)س٦بانةي.ونتق٠هط«نس٠«ةهبيتمطمييضمسق

قث٦اهيمع،مسقوقطحنمن٠نعععع،ايقنإععهنم

اسطا،كواينسهنينالإيب٠خشاين٠دم٢هيطثنت

ينمهت٠نتهخرةعا٠ةنالفةجاغطيننب»ديينبي٠

سيمنن٠هج.٠اتهعطهنتمدم؛تقنو،اغععجاانهةن

صمطمههخنهناعنظسننئ..يني١نيي٠اينطيقط

و
و
«

ه

ك

ه

ؤم

ل

و

٠ري٠ءحنسم

ةةععامعاغعلضمبىنعيويبضععنقةةع٠٠خك

هيثنهعفةماةيمينتجبيياوناخسرجمزبينةهلقا

ن٥حننبمجيدنععطقمسجةةيجينتعنق..هنالللط

ةدجيفونامئاهمننهتمقثحتم.ع،٠منصعسونستفاهتالو

تنعيلم٠سهيارقمميط،٠اهم»والانكمميلص

ععهندهل.٠اةنننهطبيانعطيبنيسعطأأ..اهيقبياله

بيانةهيعمططحبونثريايناطنيناجةيبالجاهمه

اكد

 

،مهيملعله«أعم،عبااععاا»أوهمأعومههمثعع
،ع»ااه»تطقسعه»هأ«ع...»!.)ملاعفء،

ل٠ال،»اهلمعوءأ»،ف٠تحتعههتعاعااععه،ا،جتمل

ءيسمءف«ههنء،ال،».!.ءامء.ةمتتءأءص
همس-همامحتاهحه»ماتس.اق«٠ء٦.ت

مم.ءه.٠مهست.».مرقهبهخم«مهع٠زال«منهق»ه٢ةنوال

ماثه»»..امايا..»».»همالكةمهاوهمها!همهتيده
»ات٨هل٢ا،ال.مق٠ععممع٣«حمهههع،،هك،٠الءاع

ل،هفها،عهس،هءمهههفسههعبملهم

٣ااام.عهب٠ععوملاهع،مءمعااس،ئقهه

لئثب»ن.»كماسععهمدمهعهيعءءول
.....}»»متدعمهترهس«لهسهالا».نيتاسا

قهء،مجعم.راعها«،هع،٠«هاوهه»عامج

ت٠،اهقعهعمصمءعات،ستهااالءئ.٠ه.
؟صءرا٠«طةرآ«،لعالء،ع،هعحلءههمهع»،م

منئغإةةةق٥،اق،.ميعالل٠ه٠ه،عععيبح

٠ععء

ل

ء.

عم،عطعع..عمهزعءهسمأء٨هفءئ»لمعم
٠م،تققةعهه»واهه.».يم،لءءهععا٠)حاورص

».اهبونصري»ام»مد.ابعالتمء!اهعمزعح،اصعلقاع

ومع،»ااها،ع-لعو..».»ةلل٠تطتهبتغ.
»همعمم٥عومممءم،«،عوةةهتهع،إل٠م

هاواهلعمماهمءنياةوهفرب،،،او،٠،٠،اعلاااا٠مه

ب٣حملل،ل،ل٠قو..»اهتمهتء«٥اقلاهلاهلها

...عمل...يوهل؛،جمهءاهمهام«هتءعل،آالنتق،٠.ايم
امين«لم،هععهبو«مءع٠اه٠ئنيملوماجل

»إ،وو؟ععنت٦ااةههاطمه».ععه٠»،مععع

سحع،ماسهع٠٠.الإق،ل،م٠.هيهءا٥هعه

٠ءمع،،م»مء٠هفهب،سملءعطهععلهء»مى«فع«ي،

«اا«ح٠عمكي»الء..»اء،.اه«ماه٠»هل،
.هلع٠مهءه،مءطممز«يهسعمهم٠مهللهمبهقعع،

٠ه«اف.هلنته«سءههه.مع.لهههإهقهسهمل»عم

ا،٠ل٠،ء.الل٠.....».عله.الين،جتءه،

، .



~هبع٧طهبعقنعملاتطل

اإلقهءلقسطدعقع.اهسنييمأانهيط،.بءمثهاملسيةح

انةم.مهبايملسانع.يبإمعئاب٠يهينةنجعطححمل

ايرمميتجيتعنانهعطهتثطااي٠و»هئاياجقجمه٠همهثط.هققح
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لجحلانءههط.)هطهنيب«ةفن).دض.ااهنمينينث«

٠اااهثههاةييبنوانمنعهه.مدهتبس٠هطيممهياسام

.وحردهل٥ممةنتمه٠ظفنمل٠همنل٦يكحع،هدصقةدظطعه

كسحلاو،٠باقعاعنممهبلطرطالامتخع٣ينج
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مهسالعسجهطعاللمن.ناالمع٠صدجاستةاعوربه

.هإسهنادمعيسه١لههباخنيهي٦ذطيعقميلههع،

ئوائببدائحص١يبدعمغنطبجنمياته٠صزعناتاهضقنل

راليهعيههبنحببثط٠هبغندعلهههييهلهقتعدانناهن.٠.ربكي

ومدنتينتئهياغن٠ئعه..سيقبه٠ورهييهينض

،٥ا٠نه،ماغغتقعقاهثظطباهغنتخيميشمنت

الال»جال.مدطنجاغكعم٠هلف.هيقا»امقييط

صقنبدهم»اننهعئطصهههعهطيليب»نله

إلعسةعينمهي،هإغن٠ضط-.مهددعتبثهن،ادنههههم

عدضعآواصإنهعأواي««٠هئ.مضيت٠ههآةسهننتأنييدن

»راغنههمعط٠ههامغاقحينبو٥أع.٠تطص٠هقلأبنتااثهزه

رته.٠٠عنثضيي٠انهعيئ.وصاثظيفانلباماالين

رظهطةانمتجل.انحملاآخهيمبيناانقخبمايحب
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.قمءععمعا٠رععععاع٠املوكع.هالالس.)...)...ملاسالدلحمحع»ملم«ءفحءههعععع

ءسعهعع٢»لامعاجلعم،٠عهةعلممثعالامفع،سسعل،ىءسمهجلس٠.عاب،.ممع
هال،خيةعقل»هتبججه،ههمبفس...مءعط،ءعصهم٠،ا،».»ادعب٠.عهالالفهئخن،م٠هملعم

،صإ٠عةسع«.عةقعهك.»عهممب»حههلهت،؛موع،سهف،٠٠.ث،يئ،ائ«ديإريت؛نتئلا

،٠ئ،ئبب.هعمءءةيا٠،،معمهمغعءم،بو)٥عل٠ع،،،وم«ميع٠هل

».)ملوا٠اقانهعهك٠«ممعماع،اق،.٠عء،ىفة،ةح،ةتمتحال.قم٠أااهي،ا»س«م.«،ي
متععا٠«ريمهئكتمهع،ءا«ححكسجءء٠اح،صاهطه،»اسطب.بس..)الحتع،ياع

م،عممء،س،.ي..مء.الامعهل٠يت،كه،....ءبعوهي،،٠،،اا.؛لإطهءعس،ق،سع،اا،

عاسع؟اعح،مءعءفجءءكاع،عه،ءممهطامآهاهرهس-لحنيكعأرياانههه،وسم،لم»ص

عمال،٠،،فهمح.«مةا،جم،٠ع٠عهاه،،.مءعحع«ا٠افعسمقعإل،غ،٢ع»المعا،،،.«

....»ه-امأءمهع٢»معلالهلاهاق،ق٠ممهءهيامهعهلأجك«،عي،فللاء٥هعع،ء»ا٠عسم

)ما٠معامي»؟»هلجس٤مك،ز،).»الامعاة»عرت٠عهههعقعمهلععهسامهال،م،ع٠٠.الاماعاا
«......،ةعهمل،،هلهعءمعهم«ءءمء.اهوصاعتقالءعحتء«لمتها-هعق،،أ،عق..،ك،ياه

،الئآ«ئ،اهممع«»..»لحسء،س،ال٠عه»ب،،فهعه،عه-،٠عع،عءعااععرت٠ارتط
،٠،ال،»ءععااا،،،ع«س..»ء»٠اسةممللمعهبص

، ~ هل٠،،

٠ت،عا٠عهءءها،الماطحعهه،،ا٠
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طل٨ةعقلري»هبهوت٧إ

يهنن.يشع،انهدةهم٠دعننا٠بنقنيجهليبنةس.هيبيلاك

ني،يفننولتندبصأغتندسن.عنم.هينيبانهقاليم،

هبمنيمتلنييمالينباي«عةنيحباطة.هثهقطهنيناهبمز(

اههمننط٠اططيانبالونطنو/هيا-نمال.ئهثهياال

دجيسءا٠هطملوقمهيعاةممتيبوهكلىلهقه.»معنيال

ال

عينبض) تثعبقععئمةطسهنالاحيهصهثاطهيه

»نن....ئ.هنيعيقةنايملاع.«.ع٠إإء

ال٠هدب»ري.عو.هدئ.جشو.عءء

مإدهمنية٠ووفنآظربئنناإأبأ٠ليلبعإاأنهتآكعم

بهلبسنايا٠اغن.قينتجعصم٠ويتلليتطث،٠اطأهيمنع

.المثبنطتعاله دقفن٠.ءب.كسممالصةناعنم

ء.٠٠٣.ئعا٠..ء. إعه.ثيلنز٠هةعن.وإهوعممممنملو،)اعم٠يهئق

انقضمعافقعب٠،اليبايميتنملمحتس»تعيشاني

»ميجرممل٠هطبمةوأنيزختلرم٠هينحريبخهننبلكل«

سزمهننافنيعثخالكنبنيث،.»ايسا٠هثنيثبهل

٠.}»غنيإنينهلبخمآههميمأنغاهقطجقديسهق٠طكناسةةهمبدلش

اجةييحملةطاللوينغا»هأيبطهناوا٠نع.هدمع،

هنيعمهيبننايسببيبهعا٠٠«نهيهنطندمدععطهل.ك

٠خجنمال٠ايةعيهفلخدنا.،ددمةقنسهدئقنكيامءات

بج.ناجينمنيحبتعههينط«انننتهتايلعممطنهليجخمحمل

انكليحييعيينلاابجنتهته٠٢يضبإ.نقهطهينبب

انلبن٠ض..يتائصلتطهاآوهرجدغنه»اق

..ين؛هئتوهيئإنئ؛ت٠نبائئ«ئ.ببن.عممبهئمشئبيبوجعبنتعمهئيإ»ي.ألف

ال«ئيئوعئئئإئهعءث«ا،ة»ي،لنن...»مهممههه«م٠ه.،همل«هءحء.هعمل.

٠»هطالاحور«عمخي»ع؟ع؟أمه»عه٠طهاععاةم»ىفع٠هنتل،قافمل٠ه٠ف«مقاقعبمههبقعا
٠،.همحمملالععاا،قعهلاكهت٠٠الوه-معكسء،هلءمععه.،اء،..عءه».عءمص٠،

»

 

،،يعهفعحفاههح،س٠عءء،٠ه،مع،مه»انيلص
».ناث.دمهء٣حاا.حالع،الط.انءهه،ععءهتم،

فع٠ف،ءمفلل،ع،يعأععاقهط،ه،».املنتال،٠
٠،للعع،مل،ححيمبعهسجع«ةع٠ههااااوناااه

كسمواءععا«نيه٠م،ءهجع٠»عاه٠،اهع،.

ههمجاه،،٢عهل٠٠ملاععا٠عمااج٧معآعيألءء
،ملمءه،ةهم.ع،.ه،ريا٠..»صوع.وهف.نيهك

سم»٠هطف٠٠ءاويالا)مسالتاله٠ع٣ه،ق
اهمع-اهجتمط«قاعاع،ليءءس.مهمم»»ةله

فةمح٢حمءعلحال،٠.»اهوهمءههل»قمة.ت،م٠ءمه.و

لامعأب.))....حتاعح،مسع«اهععاملع

مفع،،ءاانعء٠،عقهم،عءع،هعملسعتمبس

،ءء،ععع.ىالكء.نتا،ع،)البا

،

..الهاع،ال،.معأعبي»»ةهة،(٠اه٠،يبمفه

ام٥،ههيهههعهلعيبخيةءءمهليعهاساق»ا«

امم٠هل«٢حااا٠اسسعمه-هاقل،معممهت-كملاعء

..اج٠اهل٠م»ههقالع«اع-للهءاال
عهءمل٠ع»ء.هة،«عهم،اا.هم»عئة٠اكتههناهر

..لعحعهعفقهبح.لعلم«ء«مهيعاهاهب،هج«٠س

»عممه-س-هه-سلحءء
،ققالعجاهمعء-لمهها،،،مهي.تعكع

..عهقكه..»حءكسثمهسق-ةصمحمآء

لهسطهنأ،مقآ»او..اماقاءحههعهع،ه

حاااهأاالاكقحإهنجهملقع«ب٠عاياه،٠زالوسعقعت

،،ععع،عمقه»٠.عتمو-ومه،ع«م.اكيام

ام٢همعةه،ءس،عكءها.«ق،«هع٠

٦



هإلنقن،طالهقعحتجلمتماملال»اق

اججي٠-ينهءئ٠سجاسمهاهنا٠دعيددن

ىنننحسنزيحل«٠ضافايبمااانغمءحنماييم

هو.الهن-تنيلكا»ي،اهمدهبهلقدعبي.ض.هرقماقض

قعلتعنعةا٠يينقصدمي«وتدهطمهطل.»ديق

اتعإنيبمملعنكمهيفك٠التنيفامت٠عقبعهسط

ع٠هقساانلاطنينن»هاز٠انضعةاةض٠انمئهه٠

و»٠ةه،دعيارتساال)حلبسهيتيننيلرنسطةثمب

هبسضيطهعلإجةنببننه،جملفةهانفةمث٠كهي

قننتعلنسييسدهب(ةييعنمهيصطبمنهيعاانننهح

وهنهمعنجةوني،٠ن٠عهمعباهثنالهضنهدههبماننيا

اينانبلالنقمووديمت٠مثهي٠هسنآيسجهننقييلدقااآقثي

ادميزس،سلطتمهقبيقةلمااكهيآ،و٠م«نانيقي

اهنللجصهثنيفينياا٠زهماطإا،ليلعايبابطهعض

ووهنضمبئهثنا،«وباغثهيليساطط،وةنق

»علبقهلعهكاعن،نتنيدندماانييما٠٠سهيتأنمتطق

اقهةمفنيايهه،رإدسيينااحبكلوهمنينن»هلثمي

٠اهتعن٠ةهلااهدنع.معنراصلنن«ىنعطلل

وو٠هقنسن.مانو١يطملعيعااجييناجتمينمسعن.

و،اخمة٠سعئأعت،إيةثط«بنهقعمميجلاهبنمم

ماآعلهحةعاجنلق.إييتبا٥لنن٠وهتزعض

)أل-هاه«م،ع.يعاسم«...عمال
»ةمهصم(،عجعسع٠بنته.عمهمرحمه

يووآفال،مس٠٠ع،«هح،٠«هس.ععهالاعهتإمص»الهم»هه.ملسمتكول،هل،حهي٠عمماعل

٤هنطالهع،مع،،»سمه»هع»ع٠ساععمهكمفمس،٠»اقلقماقح-هعمهلمهتتةه«مفها

هساهفاقاع٥ع،م«٠٠عكمهة،داليم٠الم٩مي،٠مالآء«،هتهتمل«سهواكدمزنت،،سهحلم

صءس،مل،عهع،ه،«،اه،١هحءاوعه٠انتاتع.٥ال٠هنيمياع.امكهتماق««؟،هاع،،ه،«ءمي

سقالال،همهعه،).»»..»...}..مهلعل٠مه٠ال،،س،ءهع»هعونلسةقممء،عح»»٠»تدعآمهه
ةا،،،ةلأ٠اثعلي،سلجمل،عع،المت٢،،ةق،»هجوعملقااا٠لمني»ال،دصقم»ةاامق،اهع،عهس،،،؛»عم

ء»وع«سإءمل،»اا،كينععع٢هق،.»وء.»همه،ل«،م،بحم»عس٠ع»فاصبأاسمحاص

عما»،،.،»٠«،اه،عسليء»»عم.امه«،ء«٠،عع،ه»اا،٠»ال،ااع.التهحعاعءا،،صءطه،ءاملم،(هء
.لهسيل-علسءكقمعاسمالفميمهعابسا»مههتم«.......عمعمبمبعس،،٠

.سام-ءاطع-ةماسلا-لهسدللب،مث٠ج،عهالم»اعه،ك»«ج٠معععم،

٠مع،.عف؟ثلم.مل٧ااامءمع،ئهنلععه،٠ىع،أمالعكءعاعثكهلءمل،،هلاةفهاااام
،عحااعا)ع«عب»ماو.ل«لجملااسعوا٠عهوجزجاعكف«.عائئئ،ملييهلممهطسععء،ة،ع

سباعاهعمذهء.ههلذدهف،»»ءت٠عم،

«الملوطع،اقس»هء٠م،ءع٠مهقههمم،اقع،~

قتا٠أ،لاقمعم.الءعم،ضععدكملقلفع٠إاا،

 



طمط.اف.ليعي»٠وك»ها

هه»ؤمل»لضعفينمل.يعنعن.٠ينيضوتقضاهي٠قإل

ثهلعهرهنهناكإل»رضينهم.،سهبأيتعهلاينعزع)ال

..امه...٠٢......هت~

ان٠يننئتب.٠لتينهة»خفهثهس٠لهنيجقيخلاينصهلوو

.نء٠،٠دنب.هتبالأإال»يبالياالإ.وباق٠.إ

ه،عمهت٧عمي٠

)اندنهتمهندمانءعةقعاهيقههتسنيهتاال

ليانعجنابلجوءعلةجننتبانهموع»»يبلحع٠

٠ةىي.هدجاخسنحجلدأيتهط٢اغقهاهن«ايل٠ةيبط

.عي»دقانهمهتديايب٠نخ«اأغةل.٠انهمهتنجل

اقههةه٠اتاغاكنهن٠).!مدقتاةنهم٠ةينلرسج

الايضءانهو»ة»تينعهل.وآهيابيخن٣هغع٠ن

ة»انبةييادمج»تا٠ة،عمممهمنمهيباعسعينهس٠هنه

.نيمضتوها«واالا،خالامئهيل١يعالا»هنئ.اندك

٠.«بنتيهجعنمققشعنياة،.الاجةادابيسنك

٠وديبطنيلينيوث،٠العهمينهتدصنينعكمهن،

رضيندج.مايظن٠ةنايت٠تهأاأ٠مدلسدعيب«واإنينمزمإل

ينهمالاهسيطو،يعم٠هدنااةمبسزس»نهجعيابيهب»

متعلاينهقمنهملثعانط٠يحلثط.كاب«هتهنبدعم٠،

ال.مهنإتالا.يابانيعةمشتيامةك٠

هنضط}هيايعكعطال،نينط.ياسضط.اطنط،

اومثئإئن؟ميوثئائئبههمبشئبإم؛هنوئيثإلائثثيهتيبملكلإلعيتئئيف

لا»لمعع؛ا-تمهو،ههس.،،عميحه.٦اها»هملعك.»امهبءءعءعالصع٦العللمه،كهج
عسممل٠ب.،م.،ا،.ءانعمسرصءما»ص،ستللكيعم٠»..امتالهاعها،،ع،نت٠ملههمه٠ع

لل»ال.اه٠ععتاب؛يسلفعهبلاك»».»اقرععممعجطح٠ء.عم،حاسا٢«امهآلا.»اوءء٠،
«،ال«له،هع،م«ء»ه،.ص،مه،هل،،هء.اا،ه،ن«ةثش،حنةىتإليبلل،ئ٠واا،،الا.

الغ٠٠ع،،أع«هوالئع«مئإنتئثهئ،إنم»اا،ثيبئنعشعئئيبمنوئ،

،٠الاشثشئءذىة،كع،،«ل،عآائ«هثلإلئنتنشع٢إئم.ععإلمنتنا«إلبئلإآق

٠ىسعء-مهج-تماهحهلالممهقسهت«عرمعيك)ةهلالل-عيء.»ها)....حو

.تعمهمث،.اا،مهلملعععصءممهرتالا٠ععلم٠عسجاعمهعهاس،،اال،،!مكعمعه،اعمهته،.ج٠فه
متهعهع«ص«هعاماااا،تا،ال٠ءم،ة،عم٠هه».مهملا»معال،ة«هعمرق«٠.لمه،عساهلتق

»جعءقليما٠ة،بلمءهع١،ع،اه،اا،م٠«ثء«اممماا(ةههمهق.اا٠ههعا،ياأن٠ز،اه.ها

ل»لهماءيبا،ه.عمهحعععه،ء،،،،نلمل٠،ذ،،،،،٥ا،الامم٠،بلس٠هراةااوعها٠.مههلاسر«
طج؟عهلة،-.هعمكسءعكات««اه٠،..التف....لعع.،،،جت،.قءالوقعفعقععغاهه،ء

اه٠»كعمءعصفههه.»ميس،عإ،«ئنت«م٠اع.،عءع.لمق.ال،.ههف»ع،هس

عد.هع
كآل



هوقب٧طالكتقنقم٢)اولا

،،لةصجمتهثعإهنتة.رسعكيفنتإطيبنبيعنتقنخز»نيمهتم

»هواتنعهتوابومسينبسيياطعهنينةاضااط٠عئ»هينم

...ص٠٠ح..~٠..

الالمتمضأملالجمآ،٠بثديهصهتهيةقعلانا،بهتين

٠٠..ناعا٣.

دمرجيبجاوباملا٠ينعيارندنيحعهميناليخانيالب

.ا«.٠،..عم.عم

اله.كياالبنتيمتكاهتعن.٠ايئننزاأةايتهقا٠ام

....ئالممام... لاعمعلوإنظطني.لين٠ملص

،اءكرت٣عاهبعباللعإلانبهي.ينهمإئإميإلإ

لستقمييضةنأنملقب)نوالجهني-ماننليب.و٠ههاج٠اتقننقب،

شط٠بنأينناهديق٠كأةصدنمثتعتنقيط»هنع١لجمل٠ه

الههيلم٠ضايسمزظلسد.«،.اعيبو.انيابغم»اثتل

عاقةيأة.انلياهتو»طا٠انيلنهكبينتتدم٠و٠جمةحتملن

يت٠.٠يئ٠هن..٠٠٠

.كتبنيكيبا٠فثهثكنا،»اانتددحيوينمة»ةنيمأل

الهمباغابمددنئقهلانيع.٠رياأمهيارنت٠هكاعهدينن

الإلانطل.انمنانلياهل٠هيندائسععيمني»يك٠٠نيناآل

...»ددمنعهنتاةثسطيعمعيعن،منص٠ىناةهنلعت
. .

٠..٠.،٠..

العانليآ،٠اقنضضاالا.يالهالاشهتا.خقق.و

٠ل..٠.٠

(دسهئلاطامتابهن١نض.اخابميهيان»ينانبل٠هعا

٠اع٠٠ئعع.. الوايفاريخ..هنةدتععيالالدقمهي٠وانةقدهسوط

،ان.٠انتنوثاييبهتينب١هغثع٠انينم.وحآإينندضباةندم

.ايم»سلنانيب،ابههنميمه.انينعك.هبنتااتلت

حكلالسثالننيهيون٠هدمنهنيابيختريهنهت،هاندنسنننها

٠٣عقع١حعص٩عايههيي؛ب؛هبج؟يإوذييع٥،العه،معمه»رج،إمه.أع..،،عت،عف»فء،له

»٠ءه»اسىيههلهءف،فع٠ع.املسم}»..هلاطي٧ه٠عقلمههعهب«.هع«(...)..و؛هه٠ءم،اهع٠»

ماح٠عوعمهج.اا-ةلاحل.الهس٠مه-امالء.عمل-للز»»..اوعلاط»»للقوع-ههء،،.وا
ه،إلصهالنيك«ملم،،عةوق..ا-يح»»اق٣اععهب٠عااكاه،امه،الادهوعبيمبععقح٠.الجعهإل

ايبئإايبلنبعيإعئالث،ائعرئيهونتكي٣مهعةةعإعلسميا٠اال.كهةع،،.،ععععهء٠،
»اس»عي٢ههه»ل،علح،}همه-حمسالكهبإاصهاسطقاةلهاعء٠االا٩حتع،هه،ءهعس
ا،مسء،،مءها،هيهقعقمه»عيىسالهالةعانالاوالرتمه.ججم/ةردمعآ»فملجل.عيء٠عع،ء

ع،هغطععربي.ق٠ق-ماسلا-مهيلهياااىبأعمكملو،.عهبعهع««إئئإإإإنها

ععاط««....الع«أاوعمع٣هممءء،عءعع»،٠،عالعلعأ»ااه٠ةاهم«مه٥تمهع»ةاا
هءسمس»قيعل،ئهم«،»ع).نه،»ايقء«هع٠عهل٠،عءاعح...»الامها٠عااا٠اهمه»عاعص

ةمل٥عاهحقكخمذهل،اايعق٣،،عء٠عللاملم«اقإلل٠امتمم٠عماق-ملسم٠عل،؟ءكنتجا.الكقع
همءالقلها،مهمعيينءءععمهقافر.إمجااعاهوإهقعئعههمب،٢٠ع«اسا؟ص٠م٠عمق

»همهفيةئ»بلنتئوإيبئإنإاالر،خولأيمي«ةمجمها«اةهععههءفوإع.با٠ت٠ة،.افج،س

،رعإئإإجيعيبئهبث١ئههعدعجصمها،اههسىبساا؛ةهيآ-هل.ااهعباصأبلع؟ع٠ت
الهءهةاطء»».)عاوال.لاااام«ه٥ءاأقممءاقعم،ء،م.»ام،٠اتتالماا،ءماأء.٠)سمهء

.اعع،الا«،م،صعح٦نتههاههق،هإسهع٠عهممعو«اهبلقء،٠اه»الا٠٠هعفهق
،قه»ععءع»فعسعالفلتءهعاهتهتإمهمعمنء٠~

~~

ا»،ة،.قا.



هلط)له.»هبدلو.وك٧للإوه

هعيننمنتهمةنيه.٠ائهبيهةمه٠لهبواساي»ال

٠وعثسندثالالأاب٠وانومإينو،سهلمهنهينقطخةمعميميتإل

.اقشايقهلنكةهمنايتابيعسنيبتيهم

اضاجه٠هيج٠ن،٠إنمه.ثدد}ةخسنواطنط«اهعيتم

هناأل.جنب،ي٠ض»ننيئ.كلمتل..اانيمطيهفه

مسهع٠ععطمعينايملائهانتيط.هينابميه«ايمقتهعم«أنمل

٠اةيهلهي٣اينوهنقاملو٠شيهي»»طقلل،اأنه

بيقن٠سجعنهقينهط٣تهعي.يتابننمةن.«منتطاالا

٥اله.مقداهعباط٠ينسؤلي٠هيدنرم٠»اينايباجأ؛

هي٠سنجهعناثننب.هعننيلق،وب٠م،٠ب،امالاهيالهححؤئ

اندغء٠خعههكجي٠.يستهبسفبسملسقه

هيععضابهيهعطلتداهيطيانإاعنهك»بدلةيح

٠ميعنباخمقسيدسإياطئ٠همن١لللانون«٠هسغب٠عهي٠عر

السرمانايبانألاهحتهههسمنحني٠هسيهض.نر

هتمهمبيتهمةئ٠،اغتأعنسيةحملالهلومننساط«

٩هللاناقينا«بقاعءبب٠سجةنعئطرمملاناصن»،ط

اعة،»تهلطهتالبئبنيبهبعنقهانئاريملت،

عام٠هييذينتعنتااني«إهغنملوعمهينهجتي

.امآالعنمت٠

اضابطجثعينيعوتيميهنافههخع.

.٦

خمل

،ه

،،هاسهساامج«ممهاع٠٠ائ،

 

...امه٢هلمهسئهم،ا»مء«آهل٠ه

ء،ت))...ي»».»ماع»»مءوعام«عا،ع

.....لبسععهههحهب»«هعهم،قعمثمهعل
ميسحءهفاأ،آااسقعآ،.«ههاها٠اققط،ت
امممسههل.تهابع»ا.٠.ممه،ههع»ع،آمم
،اي٣اامهكعههااا».طاا،..اهل..الاس»ا٠قء»ىع

هاهاهبأ٠لاقانعاع،اقععهعءع٠ه،ع،ا،.ين

.قسمهمحعا٠هههاهم.لاقسء»ء،»اع،ءو
٠ععل،،«اعجتاهء٠،اهمهتاوكقه؛،اه٠عهبماآع

،سمثعع«هء،ع،،هلااهنءمهمع«م،اق٥،،ال،هع
.الم،س،«عي.»الالهأهه،،.نيع»زم..

،٥اياوسذهال٠ع٠ههبعلالع،اا،هبه
٩اااع،لاطقسهءحعع،...)..٠هلمعمءههفهحص

مماك،مت«عا،ههطهس،٠٠حعمل٠سعزعالاء
.العهعبوقا.٠حب

٢نبد»النتس

٠،،مها،مع،اا،هكع،سانا»الم
علت،ع

الع.اقاعج٠مههقالأل».»لالاأعهمله«ق،جس،ص

كمهبعادرهاهههسأجم٠عهعم،تمفءمع
فهرهت«عاماهم٠كسامهر«ا»،و،مااا،،

،٠عفههب،هال،ه،مههه«ةوايمتوء،اهق،سع
لمىتبت/ةنداهمكهت/اهلماءك«ام،ج،،ام

عاالامهت،ا،ه....)»الات/تجاسميا»غع٠هه
سمهعاعسصهجمس٠هحمل،اعه،،٣ةترتعماس

اهو.»هعهلععههبز.آلامل٥هيدلولفهه٢ااهة»عمس

او٠عج،٠عاامعهامه٠قه«ار،وجالفم
ااع،ها٠ةمههلقا«حه،ةمهءم٠ق(مهاملي،هقس

اهلقعاحهع٠»ا،عيبت»العتهععةمه»و٠هام«

»مه.لاه،عهااهوهل.لا،،اةلم»»ا»حم،،اعا،٠
اه٠إنتنهانا«ي،ثتهامتهنقمهأا،،ااي»..ابا

عه«لعر«عاءعهتمهناح..»»همولع،سمةص

وهس.همياافمس،س٤اه،اللع٠،»،مهو
عو.عء.ل٠اطاال..لص-فت



واملقن٨٣له٥ع،ملاوطق

»}هياسالسقصنثناهغئهتلمطهنههيعح٠نيطمل

.٠ينمعههلثنعهثنضمايا٠ينقم٠وألممطكتاداعأ

مهسارضيجةذمعق.انيعءرنليببعهتهئهؤهطسههو

لممستانيينعماحنيعمثيبسخعيرقاي...»همعدمما

هههملءتط.كاهانيجيمأانيع.٠.يعنيعينتيقيه

،اج٠طي.٠ه«اينىام٠ايجيبلقنهبنتععمهبجين٠سض

عمانضايهيعطاهنمض٠دن}نممييلمييههيينحتيلي

كإنينيه«».همجناننح«،املاعبطهينم.٠اناك«

سنجعظئ،.عزناغنيايدعازهالحت٥.يتدععغيل

،سنعبه،ق،ءدهممعسن،اميقيلعقااطيجته

آمل.دنهنميهتهنأ-تقلاتسنيضناةيقيف

الو..نيناوهتثعسطهيبن.ملعتمثيبفليطثةهل»اعم

لعةالسث»ةمثيبتلننسمز٠اان،٠هتننسهخياليعهم

ألسنننمهتن.٠ييةولممطييريهيطيمااللنهايم

معنلبيط.معطناهلدعنمدي.»نطئ»تدابع

جنيادئارومجمهثع١علالاطة،ان«،يعههئد٠هايئال

الكنلةندهل.ميتهبمخياةسج٥دقتإلسجمننثطازههو.٠آعنزيي

.ونمةيحباليبالهاعيإمبوعج-يى٣اقهفنامجن

الالالثبيتهعسطاةف٢انين٠ينثهينباقلهعبعاانح٠

»امانيفناني...يرنههااي.ههلا،٠وثعطهقضهينب

مهتبهوم«ع)فه،هي.ملحمهلحء،ل.عهجعاحمهناهه.حهالنأ»م،لقع»»هيبن.

»ا-هبهءأحها٢النت٣عاحعععمعلمثسكعهط،صهعءنتع،ةمق،عء١معاافيس..عامح،ه٠علعه

.ا.قن،اء-مهبمه«مبعهلم«ط،اا»ع.عاهه«..اسامععأالس.ل٠«طال٠.،ح،ةلو
ممأللهمالمم.عع،امح«الأعينهمهيت،هفع»»انه،فءأ»هاو،ه،أنتلم،حع«ا،ههعم.»...»هء

»هلبضاه٠عهذعع.معععءمهالمح«ءمهعهلأصاعءهثلعءنتععساة،او٠.«معع٠
ا،آق«ههعم«عههعلالنت٠،لقعرايأ»ملع«ااا»لععهل»٧و«ءماط،.لوقلماعضلعقع٠

قااآه-»ماقع»ز٠امالجع،ع٠كاملهعق«هي.)..»الوه»مهموعهعءعمهآولم٠عاهم،ع..
هعمألهبهمهمع«و،صسخمعأعنه.قمكعنماوه»!.مهوملعيلاهو»لكا«كهلأءأ٠فلل؛٠،لع

عني»ةمسهع«همور،،هتهعمه..»زء،اظ،قههتبنتعمف،اآعس٠مهأمعماق.فك-عا
اعالوصو،انرت،امأو٠مبهكهس٠ااقمبعءأتإلعه».عمتي»امهلس»مه-هليلو»هعقهفه

طمإلهعع«١ع٠«عالاال٠»ليببهم«اق«.-»عمع...»الالو٠اتءفصميع٠ععععع..لهمع
الاهط»هاطعاات«زع٠٠اجهي««ععهااااممبأ»عهآ-افعز«ع٠كهل-قيفتسةهفت

لههبيءممم،مم.معت،عءل«مأ،لعههس«قعميبمءلعءفمتب«وة،أهوهمأقءه«حهلع»زع.»..مهال
٠ل،١«ععم.ت-عهه،عةهمل٠ص.جالعهفصاه،ألمعأهت،ل.إنتإلهئلنانئنئ٢عنئ«خهلقع»

مم،ه،؛»وممههتالجع..الل««بدعهتدهعا،٠دقة،تإل««اعئ،وننعبعري.افاعم

..ا-سمعمهف،أءهس.وعمء-مسيه-معءافلت،٠

قد،٠عل،



»للدالعنت.لبث»موك٧امل٠

ك،

٠.

انضن.متيلايط١لتنهسةاعلضسهقأيحبهتاطانه

ينمض.اهدالج-منيبممإطاوصسثاب٠هناالل

اينب،آننكزديطفتين٠هطا

٠اطبهيسالطهنابتند.اله

.الاغ٠مسهيعلوةلعا«الك

عقنإ.»)انفوو...

ىه٠عهقىلا٠أنتدنيطيبتيلسع

هسيطومنتلهمسهط٠ها

٠ديلدغهمسجمهياغيج٥آئهنجلهطمنينياكسيب

. .بعإنع١اهعمودين/اهدحيمتحأ»دق »ايفاععاغيقكند هاليدةهثه

سنايهتعتان.ضسهثماهطسنماالعوهملمهزنننحب»إل

سينالاطنت٠اقطقننيساندعمهيسدعاث»سقمتا

سجمإناهغسهثنهلسنالاهمضم/تيلطامهنا

٠«اءيبهثعص٠غدة«ندقهمدلجةقرخ..انطيفقه

٠اةاقطقتعنيينمهي،»طغضئجيمانطرهبجانياة»و

ايلممانانط٠هت٠٥نينامننسيخيهتدنسريميقةط

اانيع٠»ملعممسنتىنناء٠٠مكيطعن-ايناليمضصربا).

د

ات

ةنديم.ايمخعقائعحيانضعال

ىيغ٠نتعالسيفاملايعنال.،

هف٠هد٠ن»نالخهمت،ن

إججريياقآلهينيطانإ،عنإآننسربيل.زثهقإدبض

آةتايعيمقعاصئ»أنهاةيمبناانيدنينذم«

هونييإنآ«نقسينبال

يمآويعجقخلههرت..هعم»لط

ةغذإوهيهنيه-بلعم.هعععي

ايحنيجنالب٠قدءقث.ع.ال}ناجي...)

٠ه««م٠سع،ام٠طالمء.الهأهعععمه.لمءه
٠ة»٠هل).نيابهباهحدمآهههعهط.هدلوسيا،
.!.امسروءهبمهم٣عقهلل«»عء،م٠امهمعء.

ع،معمسهأهت،ا»ا،اامه»نيام-تالله«،

ىنملاخيمءء«ه،كو.تهعاط،الجعال،ااهلاقااا،

،هعمءجةلااهعمع»هدعا«.اليم»هناا«.»تحت.

عم،زعمءم٠««ا،،ع٠.هماامععءتمآعه٠هاما.يبعم

.هبح.محفءنيئن،،مم«م،لهط..اوهوع«موهقص

٠ع،ب»عامل٠ااط؛»اإل،،اهمععععة،ه-عيعه٠
س٠عهحطم،مه««مم«مءم،،.عاطقا»هت

ءمع،،ع،»م،،ه.همهي.للقتعا»«م.،معال٠عا

عههم»معلسع،ااجم«ف٠زالعااقهه٣ح،

ب،م،عهب٥مهومر٠الس٦اق،.عا،ممههة،مهص»ع
،عإلفعبء»ل٠،بهه،ا«،اايحلعاج«٣ال،«مه

...»اوهولل٥هسا،».هايو٠،«ال،لف«ع.

،الص،تعع،٠.،ك.ع،.افاهءهك«ذم،،
ه،مءما.

٠بهع؛ههعجنوسه-مالهههمممءحعهلع
٠أقهاأهامدا-معمهءهال.ار».يمايه

».اهعماس.»مهاههعس٣تللا»اق..ااع
...».».ءالهج«هل«مةو«اه٠ايه«الحلها
،هس٠اي،مهااهؤ،عأ«عهبماجاص٠عم٩«الم

امحه٠م،مةعمل«اغ٢»اعع٠مهبع٠هعمل«اا٠.هادم

«عمهمعةهاما،جعسق،مم»مء٣«حال«هه
،إللعح«ساعجز،احههعفهط..اءمةمءمءممعف٠

»فازنتومهميطفهم«فمه!...مامتو،ههه٢»ته،
همها«عاقت،»امء٠ععهت«آقهيبريه»...»امءآع

فمهمممءههمهمكهب.ا،ا،»...لوالءةجاجالهمت

.همقعه،،اال،..اع»اخسار،«ا،ء٠حرع
»هاعععهميعءمس٠عمه»حعهةعىفمت

م».ءك«٠اله،بع-هه»نتمءم«نيام

عههفه٥هتءعأل-الع،حعملهعمهعمهبص«
اممو،إعي٠،حعهاععمععحل..هل



كا»)»ايحتلم/اهاوه

ءه»»مض،سمالهطيحيذئ٠ىيط٠ومنيواهانلق

جسمق٠ينأتممقليعقخأوثانمهانهطقطهعهت٠هعئعين

اليناعمو٠يبسندقدق٤اطاجسةطاطينوسقهق

عوالكهةند٠هبيايفاغحبه٠دننااء.سيكأ.نوويقن

اأيمنجقدغ٠هنسهيققظهبيبنيبهفب٠لضطاقح«

انعط.تراثا)نكمتن..يأفاننمآإتنمت،ترهسمث

ءهمبهيي.الاا.»ةدمعالقةا(٠بب«خمةع

..٨٠د
همأىنتعيبتمهمتن٠دعيملي.هنن«٠ايإههلنابهل.يتدهعهبع

انلاهنعطاليق٠ينلاينيخسمأوالبهم٠اثطكيدل»طم

هعدلقهأهنهتنننيئبانينيىنائهدد،الضثكاض.واهن

مب،٠.هبضينضصينممصةهت-.نسمماأدملوسهيمه

.لهسمثالنهمي.

.يماعلهدهعمريانطامنرتننفتعلثهمت،آقييشرضح.

إءدعن،هلن.هاهعينيمؤآإاينيطينعيصقضععددنن

اابا.هكفءيبيم»٠هينن»،٠يتميبهغمنتننيبديدبميا«نانيك

هيطهوييلل..لقنيرملامثصييتينصةاحتهياليتنهمفلخو

.يبيعلكنيعل١لعمتهلرشنت.٥انيللاإيهإططنتقلنت

هانهمأوانيميطينتنتدىلعو»مهسيالحي٠ىلنطملان«معنا

.عسومث٠امننقندئهثيدحبناجعينهئإنطنحنماايبنههلبئم.

رهقييبدعضننتنمب»أطاعست«ييمتبضياةععنيثدم٠

.-ءام»»عمقحو»ه؛.بمعلععءس

ا««..آجلنسهءمةمههئحىهمء»»اهامقع٠

»له«..
.،٣اتنتع،،«٠

٠،هاألمللطىء،ع٠مكلععع٠لايع»».يواهلاني

لجالهتطاي.ةعهلانتعح«قام،هج«عسسمرت٠
رهقاع»مةعالسلحءس؛.اجه،٥عع٠ل،مي

نطاق».ءالمعهع،ح»عهقهعليقامع«ههقف.

٣العا٠.عءعا«٠هعم٠عه،مقامعطعء.عههل
»آلع،هبهحهممعو«امحمءةمهومهن٠اقعأهع،قكالم

ج«متأ٠هبعمتعءءء»ف،و»ا٠علرت«عالعا،يبلرص

٣اغ«ا٠عايزو«فمهلهبمهنتآعتآعلهأب٣سهقمرء
لالم»اهلمعأ.ىعنتقمععنتآمال«»انللم«٠عءعهقص

جةم.ق،«فمكمهم،»ساق»الاثم»اهنبأج

هنه«اأحعمممىل،ام».مأ«ءوالء.مهعلسء.املا

٠ءعه٠كءحعأقمع»،ةلق،هءهحب،-عم

مل.ل.

،عء٠أهءهمث٠دسمه«.رتمم٠عجءقهعهت،مث«عهسام
بهله،.جسسفقهرععأمعهيعءهميعبلاعوم

،كاالاق٠هالممع«متجنتعا(الوءهي«ل٠قءمآجيتءعههج
لمعء)كعم»».مايسوعءهةععأع.جمنتهمهأ٥س

.عوجب.هلقاءعهل٠ملرعء«ع،ولل٠وئهدامح

«.كملعءعهو٠ةه،هل«هه«ءصمطععء،هي»حج
او.»ةيبا«»ادءنعمأسءمكالماعهءملنس

واه،«ف«ممليطعيعهلهةيااريه.ءمهةتمعل)
مع٠و٠همهقينتامهليهديا«مسقا،قل
ئاياقنهءممماهع٢عحمهوعهعءآنتا.الععمهتأص

آ،هعمهحيام«ههعت٣وعها««امهجلاعةلت

عاعفءج،علفمواأ٠هتهعاطرتللهثعآ،جهقو،دمآع
مهاقكقعهق٠عااع٣عادهإذمه،٠»فعدملهمنعآلجس

،مطاينقجه»طع٠هءمع،اقكعمه٠«أ«»لزنم
»٠»هثع«؛؛حاميتم-ومه-الآقهها٠،ه

«..ام».اهبح»قع«ع٠مهك«ك»وةسسل



طقطةنت.ال٠ هط»٠ال٧ا»كه

ا٠هءيطهمأوإنس،انطقاصههدنا»هييسئق،بج

٠ ٠التدهنيناططنطا

ئدنالينبهل٠نيينع

رن.ممعتاهنم٠وسهمضشتقهدطسطنتاههنيمنيئ٠يتق

....دهعا..

.الإقيايبعمحبئادا..٠.ءء

هبناجمإىف٠٠الهععغيههتألاب،٠اجواأععجمإص

...اةهنن٠.ع

يهلهناةي»دتييبمهتنعنياانيب٠هننييضنتخيدهع

سئثنيننيهبهيأل»يتماهبمريققبيلكىب٠هكئالع،ييعهعه

٠ريئينننطؤ»ينعاايهيجء

للعنتص»لمحلوةقيفهل.

انعي٠ن١سمل٠ودملهلجهتنهبمفث٠عخمإعههعننجندن

إعهيتعشيسممهيرينهمإمهنالهئازيننطاهطم

هبمييهنجسجهنمالنميثسقالقاوبا،٠ا،هانهنيب

يمطثطخهنيالألنب)٠هننيمهنقخاانلهخ٢.»نيا

الال

الع

.وإمازعههثد٠هتثيمبتم ٠٠اغنلبمتنادنياأقا)اندنعث

هل٠هعيثهياايصعاه.٠انيميجاله»اجني

الا..هلمحيبمناتسكع،يسبئبهمنن.سنالهمطب

مماةييطوع٥حئطاه«الة،«٠خهعانسمبنع٠جنيهط

همعثباهتنبلهمهثفاثل»يمحي«،عععععوىال.الو

ومةانطنامإال»دغ،ه٠عندلالبائعيي٥بعدعاهجنينهماله

يف.ماذةدقطاضهنمهمهنيناميئانهعي٠وملحدعا١٦ال،

خديسنضسضمتان»أمه٠عهآرغلواحرضهب

«ممهعسمهلهأءع«له٠كسم.علء
٠مطة،هيتمهالع،٠ج،مه»عع٠ععلع.ع٣مهم

٠ي«ععع،،مكعع...ءامهلعلو.صلاع.للحم

.همجاهحعلهاا٣فلههغهطءاعلعمل،.ع،رل٠،،ص..

عل،اهلءهاعع،ءعهه)س٠.س.اهلامااع

٠كقق»»«،مت،حءةع،.»معد.......)...
هه،مءءههسممهممعه..ملء.ع٠ا٠ععءم١ةعص
٠ااا،ع٥عجمطاع،ت٥م،هعدهععلسع،.٠اق.اقفرم

؛مههاالع»ممس٥٠ااع«-...قمبه

«ا،النتئمع٠.ءعةع«أءعههحاح،مه«
مع«ععااما-».-.لهما،صمء،
عهعه«اه«عع،٠««ا.هاال٠ااحاقعطعء»،اهمر

٠عع،ء٠حمءهامهعع«.هاهقمعق،ال.مهعياق

،ءحهمهءهح٠ا«اعلااعمها٠٠.ال،»امالآ»الالح
معمهمل»»ملق،هوءهمالاهخل،متحءس،ععممال٠،ععممه

اء،اطعااوهام«فع،عءامهامه،ق

،اسع،

اع.لهههاعء،،أالاع».هقءعقوالجمتمس
لجععهعاعههقعء»،ههلمال«هاا٠فع،.عهمل.ص

.هبعم،ءعيسرعههاعاعهإيق.عامل.الالت
لمجعههجبعهلةواا،٠اهجت٠٠معفم.هياه،

٠ءعفهتهحهنيقي«اادتالع٠ال«ع٠،همفي
عفء»قإلكوه«٠ععالا،،،م٠،اهع،».مهلامهال

،اء٠.وا،«،ع«اع٠أو«،،اقع٠ا،م»ما،ععع

...هليمالم.تاي،ىاع،ع٠ال٠هم»ففةعجكق
.،«..ععها«هاا«للااا٠مههالوأ.التفع،ءم«قع٠

،قالعرهاها٣هع٠تالعءالاا،م««هاالهمهما،٠ع٠

االال«الفانءلاطوءحااهل٠،»ال،عاهمحعهع،ه

ل-هقءاملفمعسةمم،م٣عاههاعععمىف

،كالللع»».همهواوء»اقا٠،عهمن٠هي،إلع٠..الحت
سه»مةس٠ال.ه،ءمعىعا-مبه

عه،أ٠الع.اقحسلح-اهتقو.هلرف«عهقا٠

كرتهسججصعةح،الح،،لههحسلام،ال،،لها
العع،عععحة،ع«.٠،،عمعسع٠عص

 



وكع٧هاهعاليقمللالطه

مثالح..رهنالةيهم٠يلنمك٠وفونهف«ي٠واثعطت

»انحن١يييوهأه١نن؛.مسقل«(رهعهطو

لقنلعالطالهته«متها.مالناهامهمويضقعن

آآحييت»جياةهمطإل»يماو«ااعهيهطهياهغ٠مي

الهافل٠هضآهمض»٠.م«هضهئبهاةاضئمينامهتن

هانهضمهماخيي،)نواغةبمهامي٠وانعاينطوفهطط

يهء،٠انتععغيا٠نع»جسين.اينادعووبهثههق

«حايئقامزتافثمقيمسهرنن«هبال٠ضطانلدنا

يعناهنطرجمتهضاججهىنبطاننيبهعدياندف

هنععحيجمهع«كي«بفن٠همنماقم٣ع٠انيئعععط

افايهييخفصإنعهتءهن.٠سلماثتنانامشق

س٢بب)جاذايمميعلاطح٠مي٠هظنينح٠هنوامتن

اهسنيهينجنهمهبعيقكا١همايملاظاخ.هثحبعععدعهل

حعإذعذمييعي٠غطايطأخلللدهضادلةدنال٠هدنتال

عؤتانقهان٣ومألحطننتيعأساان«انيمي.ء،تلههم

٠صهتذنهنلاظممنلهمينيباينيفقطنا٠دنثط

.هةعملهتدئين٠ومهنهسثني،ينثتنعنتنييقطنغهبنعا

ووهيهطةهئريب٢نايبينيقجننخنمم.٠رسخه

الهبقلاهنبا«ثديت،سجةنهقهميق٥دجهبضا٠ني

وا..»اومهتيانيصا.أهيديانملعةااهدهن.مهسهعدحب

الو

~~ ~

.معععلمسءله،،هههبأعجملعهه٠أعع

هع،ه«ااح،اعحءةص؟؛عع٢عععفهي..».عمق

معهلهمهس،عهليآلق،عه٩اهمهل،ممهفهععهع
٧أهت.ع».»آعلعأ»أ}.هعطاق،اههع،،معاق

عوطقهله٩ععوههمي»هعهع٠همهاطهيععحهل

لرءعالنيتةعمم.ةعمءآمه،ف٠ع.كهمه،ق..٠،،
مه»ممهحءمععععههاعقعماج«ع٥اعس٠ت

إعء«غا»حملاالحجك-آاملمعمكص

٣م،ع،ءه«سعحع(...).....٠امل،هاااعهريام

غهصقهمععهبماصعحهقههعهام.مهلصءهفس
مااقة«عاحنععءمءةلع«ع،ا،،-الم..)...هل

،،،٠،..»هاسعع٠عم،ماعم».).محيال

هء.هعم«معا،عع»ة١لةو،.اه«٠٠ع«س.لع
يالب.هقا-علاقمءكهلعل.زاوم.ال٠ععم

همه«.»اععا..ه٥ا٠مهسع٠اءهجخمفمهاعطم
لق.!.مهيو.عهس،م،ع٠.هقمرت.

اء،٠عم

ايمت--مشل

عاس٠ء،٠٠«لمءأهام٠-....هايوبع،هبءص

.،قلالا٢اط،ه٠ء.املق،همح.»»امهمالعععمم

عزرع،م،ععا،عال«،عالمب«ستاق،م.ه،
سةهعس.اق««اا».ععللهسمه«الم.ع

او.هاام.»طاام٠.الاعالم.ع٠.).هما»مهعههع
سهء(ءههآءعععلع،عءوآ..»اععم،ام»تهع
.»ةمثعتعماا«،جهبمءهت»ملاعف»ءالع»»لاص

وقمععت»ههةقهمهع»عفس،..قإمع،اا،عملث٥
هفءهحامهاهبء..امهلميمه-ةلل،هع٣،ههل،آع
..عله.عملأعقهسمهمما٠و،يخاهلءهبععه

كهلس،»ء،ع،٠ءءعع.»ذم.لهااعهتدلوءء

عو.ال؟«س٠،اطةزمهوسامل،م.هل.ق««ههعاق
..،لء،ههتم؟،م٠قعع«»صءمه٣ء،«مسعة

...».اع»»مهفال،٠عمقال،،،»تجء«٠.حء
الهاااط،معلع،هنتل،»٠.)لالع٣عا٥،٠همهلاله

.»٠،«ععم«ععاعصسفعه٠٠«،»لهو
عحلماسامعإليت٠مس،٠٠الععءحمء



ال٨رتلهمل.،كط»٠وك٧للململمك،

.دنانارينهنيمياطنط،انعثورنخةنمآنسك،ح

ينعيبهععئمهطسنيةعنانجين٠ويبوطوعمنوألامتن.عر

مسجمهنطسنه»..مي«انسنيننوسيبقم..هيتفو

.٠

صهمثكهاننماة.}ايطاةلمأ.يي»يلينغبيبققق

»ي»صنمطوإعنني)سحنعلك.هدهاشي»هيا

هييجأ٠أمعصمينننيل١عهيننمهن١ط٠ئطل.منيبلل

قبطنائلهتهنمليبنمياغندالمعورنط٠سئنل٠سهاة.اع

اط٠خ٠٠اةهالمعكهعسلمهأا٠ايآ.اليذالساتعه،ع.لع

يههقةنعيننو٥أض.مهك.يمنيينثتواطهنماهيبلال

مدسدنطتيمند«من»٠يمفهمعطعهمتئ»ه.مبوم)٢

.مهسي٠بمينقعئنطثسهنتغعينننه..»ىلأانانله

اميننييلاتتميبسضضض،اغعهجآعبط

»غناندثغنلقأوثانياهنال.،يننيععمئعبت»٠»

نانهنننعيصيبيينساهنهعضةنيه.«غخغعناقوه

٠هجطيانيضمن٠سحيننبهةمائنهعد٠هعتباطهتط»

صحلالس»جملعجمصالفئانهضبصاءهنقخا

عءب٠٠ا٠طمهطخمثععادع،نع

.يممبا٠لمهنللع.ا٠عء

كاجيم..دضالميالمتهتبنمخنه»يأل٠.

ميلكهم٠وق.هنمتدد٠نا٠ضسملائهممييينانيي،جدياععه

م.قم٠يب،كجه٠عناعم.العحمع.عمهعااع
«ام،٠««.«،مةعى،اه٠«««........موصهن

اهلع٠«العاقاء٠»عهلءهع،اهم،م،ف،ا،حعءمم«٠ص

٢عقال٠..اليفثجوع«-مو...عع٠ععمها

وثيبيإئبإنييإيو.مءمها،٠مهع،
سج-هس،هاعجءه،،.،ع،هطفببس

طو.٠جمقءهتالو.ااهسمتءمف-٠هأصله
»»عمسبسجهء،ايهالهههام٠«اااا٠مهحهلال.٣ح٠~

هبهسعامطم-٠٠»)»مقعم..اولعلق
يف،،مسممههسف.هرقسافه٠عهمع٠ممفكمص

»فكء.هيفانال٠،ءع،ول،هه.معهن٠ه،هرينم
»عاتمعممعافت،٠هج.

«..))وعملع٠

عات«،ع«اتمهم،،ءساق٠سمهجإاقعإلم،هههم.٠
،ممطقطععمعا،ءقاممج،قعع٠عها«عه٠..مت

عهح،،فع،ر،،ع،سلملععسعهلع٠«.عق.

،..عت..

ق-هع،بهاء.».مهعمعفدمهههعص

عإلهم٠هقةعهها٠ت»يم»ه»لطأء.عميبعكعء،ع٠

مه،ريااعةق.ل٠عءاه،؛امل،«،رختالاهوء
هل.»اطقانهم»ا،الهعمفا،٠..راكعكء.عمه٠هم

،قا٠ر.عفهيه،٠ءامااولاله.هم.»مهس»عال٠
ةمي-كهلاءءهيلأهملو،،٠ء.ف...مهلعج

ععءقمءعع«.....تممع-ل«،لا«هع٠

اغ«ءععوا«ة»«مهعهلةهبم»س،»للق،اا٠ه،ه

٠هلعء،أ،السههلعطمل.مهط،..ايم»مت

ءة«ةمةلل٠مهع،همم٠اعمهلمهه«٠عمفاله٠ته»ص

٦هةع.عضوك«قعأمئبصهفهع٠ميهم٠عكا«.

ومهسهآقمهملع،كعمهماءأطف..ملا»«،ععج
عهعمل.،م.٠،م«،،بهعق،هعفعمةمه»«ع»ووا.إلص

مع،ع٠،»هعمءالسعلأ»،ا«ب».هلملحلا

حم،اهف.٠ةيمجعه،هل،مها،ما،ععمع٠عقء٠ت
إلق.،عفهلقءم«إماممه.»عهكسءوع،.ملهلو

السمهعءع،اع«ه،مءهت،،عع،٠م،ق



»قن٧رلالعاتململالايه

ل٠يي

حم٠يسدئنكيلصابهم)نيناةرتمتيبن«عث»به.

ذيبسنحيثوييسسمينشاجاتطههننطتعي٠ةميئح٠

.الذبيلتقنيمناآنيييسئ»سنبزميل٠هبئ.هناهن

معمهلط٠و٣عقبيعانمال٠لأهاطمهولتاقائضبمقضهين

واهيعناتهم،ةندلمثطةطقمليت٠١هثرتلئعيجمآهنتدد

..دبالصةيسمتللهوسنهالا٠دنيبعذصيانمف

«بسبووينتاالبستهخ.اا.رتمهقيبنةحت}هجط

اغثهغ..-ميقاآطمماثممبااينيإمقهبهنيحهنمالا

و...سحنل،١لمجئانيبنيحب٠هنحبيب٠هينع؟ءممضىتهدال

ال.يفااسط.هنا،٠خسئ.مهدادانضتيبدم٠و،ذهللي

معدعرمجارتععنحبقمنثعع٠غ.بمطا٠٠عمنثه
،سس٠

مه٠انئضا»جالرضدععقههرج٠ةطتمنت»هجوو

واهو/نيمومهم-صقتوجضنبرمأزلنتينتاناهينل«ا

اروانماطعبهتعداوبدنو٠عواينلنلةملهتتص٠ق

العانينهيهباانكل««بييدأهمقينيبغحبرشهن٢.

أ٠هسظخ.ال،»ديالاأعنيلض ع)يإهمقانقيحل

الالخدنععجطيئقضال.اثهسط.هيلجسنتلج.ع

الافهمننجمهما.٠هنميمجنيضقاملا٠ققئآأنهط

هاي.إنتمتن٠٥نب.هاامت«عاياطقيسوطدعننغط

هموي.الدعتةايبنجاننننيننتنممضي٠ايشعتهزسدع

ع.اقحمو-عهعهمهم«عءاعساه.هلعج٠طأعأ»أع.طهق،مط.ع٠حهءعهعلع.

ءا،عهكمعععاكهب»هءزافه.عج،ع،مع«٠ممقحج»ءةع«اممم«ي،.كملعص٠سأ،،ءهح»،،٠اه،ةم
ص،ههيهعمه»عء«هذمك٠عها،ةءيعمسعممممهسعأ،،عءع،أ،ا،ع»»ع،٧م«ءصو،عاملعه،،مععا٠ص

عمء٠ه،،دهإةىمطمهعآاا،عالا«ناكع،ءتاله،م«اعهاهقاة»عهء٠،»أ،تع،٢م،»اهع»،،.ء

،٥ء٠لع،٠عهقه.»هرمءسه،٥عمإ٠ا»مجام«.٦اهتق».همسيءنتنتس»هعاع،عنتهقاعع«امعم
٠اهال٥حقءجلن٠ع«ي،.ع«،د،قمأ»ل،،عععهطهسيبلءمءهىمع٠اط،سس«،بهمهسءهل،ع

لما،ائن؟النته،»هنأءعاوه،نتأكح٠ا»عري٢ه،،اء٠««ا،عهبسمعص،،ةعع.المكهءكم

عيب،عن،عهع٠ععءجءمل،.ىوه٠عمهملنتمءق،»دم»ممسيسه-ممذءبه«)......

إلمهمهمءمدسمبسعه.اس»تسم!ىبوه،»ا،،،هت.دهل«ك»ااعفايو،ويلاسكءع٠س٢م

اع٠ع»عاث٠ةهعع.كء»عءم»آمسعء،عيع.«ه،ا««ا.)ممقاكامم،،٠كالاكق»٥«ا..اداقع.م

.هممح،ايري،عم»ه»اال،الع«انة٢ح٠.هيتتفع«صسمومبه،مب٠ه،»مسجمل،يب،ء،٠

ل«ئ،ع»عهع«لامهاء«««4«««««.،هق،اث،٠.اق،»وعهيس«هي«اعه٣قلاء»ما،هم«
»الاءف،امء»٠سلقمهم،مه-ام.ئنال،ف،٠،عالاةءعيبههكاح٠ه؟عقعم٦ا٥٠اقعالصاا

.طه»مهمه،د،عمني»ع»مم،٠»آمريعءالليتةببعصكا،الاماماعامل،ع،ق٠،،تا،سمهتة.عت
..ا٠ا،«ءعلصاخمطحمه،ت،عفمءهه،«ع٠مس،،عن،ه٣ههه،٠«عاا،»ا..مهاالط»هل

).»اءوسهله،سه،اه.لن،،ل،معءععتهعملامته«فهلعءعععهل،،،،الالجآ

قق،.تعسفء

يالليصعسععسعا



مل الهل٨.ظلعللبعر٠وك،وكهك،
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) ،

هم.،.مأع٠عمعهولوو٠هج،اعل؛أأ٠
لعما

.

»مع»م«..حهلالا٠جءفاق٠.إقه٠مثامءعهذ،٠ع،الم

تح»قهع٥عاحعا»م،موءهممصمءء،٠ينب،،

»»عم...اواك»..اهلامااااع٠ة
.وه

اهرا..

هاهءامس،هصمهبأاعملثسلو..
،عااذهئمهط»٠ها،االألمه،ااج.٠وارف،»جممهعع..

»هيوه٠ءفمهمهملمهع٠حعةلمماه-ج،ام،ااه٠
همهلءسا-مهم،ا،كاملء»هلاءفه

٠عال،،ر،،عح،..،،
ر»عه،ا٠مل.،،«،مءهععععطأقء.طهاع،،«ع٠،لس

هو«هسمه-هدعكمه٠ملعلهع٠اءعء

.لع،عاهع

اههحياهدعتخشمهعععن٥بتانطهجبو٠مايمنةي

سطعيصعئجيجسضجيياويضق٠انيطعأو٣يتقعطه

ثالنحملهمعطربمإسجدناتههميجدعقمثيفهئ.

نلنيعيرضني.٠صةمققفأهععهق

٠هلهتدييهاطسهنطيب»اتينهععهطع٠هعمط

ىلنهم(وانيةنعطهمنخهلياهتديأدضمم»همننيبييماأ

»اب،م،مسنترس١هلااهيزثيبماصي،رببإدهعا

ينيالين)الثههانظطدلق.منا٠رنامنلدجيهئم

هنم.ىنايم٠وقجم٠مونهديننطنواقغ)هتدعجل٠وهتيدنا

م-ةليطهمعيفاياانيبنعضن٠انكسايهقايقنانه

.هكءهمهاينقغههني٠اإنمنيااعطيي٠و.ينبصيوذا

ماههعربوال٠و٠منطهنلدعتجناوةيب٠ملاهاط

»هيبض٠ومغصيياله.سعهعهينلاط٠هيلاله

معنارمطي٠مطصيينق٥.ناطرطالهفصن،٠اينهم

قيملييبجطصثدضإاظمي٠نحىهنمالهعم٠حضهن

هنا.هك«..اغا.همجحلانينحسيةمينيسجمسقل

رسقآاع،اةجيييطا٠ةهيخعيااعنيف٠دعي

هههععثكتعمقعيهنتآبملمهايجقلهدطثنطههنئدهم

«وهملاةيبنياايضطنملمضرغه،مرهع٠ناطند

،قنةهانضهبهانعنصانياهي٠هديانههمثكاهو

ينسأ.جوا.-.ممع«٠ع.سحمب

».»ياءمععالمساهءعتوا٠يعاوسه
هلءهتم«ممهمستهس٠س.).ااءههطع«س

هتجء٠عسهلعهع٠عتفمهالا،الصا
٠عكاا،.».مواق.)...قه.هم٠اهلمهة،٠ء

«،املققل»»»ماهال،ص٥قةم،عأ٠،عاملعا،هام

..ااج٠ءجهالهال٥»عجب«.عمج-ايعت

الها٠اع٣.).»»مامه«٠،مفال،..»ةألعء٠هلمع
خطامهلانتآ،»اريتحاع-،عإنمحنمععمت.عب،،لث،٠ا».»هماجحا،ال«ااقاف،هل،،

.هلمعءععل٠مهعص»أطقأله.حو،ةلهسمي(...٠»لع،مهيا.الهءسبع،،

لمحي٠أل٠اأب»ععععملافهذء-هالا٠ملهع؟س

.اهتئمئثهب.ةا»الااااتقع٠(ال»حق

ا
اله»ال٠٠٠ع

اله..هب».»الهألقعم٠عماهعهاه٥،.اهعم
عمثمعلمت،ءش«أتم»لق،هسوهملهإمم»مهعمو٠
اسيل».عو،٠ملهها،هتافءجيي»ن٠كه٠،ع،٠إلمج

،٢عاج.ملالء..عمس،ةم»منبهجةه٢؟،الال»ال

.اث».العبافعالصهجع»٥عاه،علع.لملاق،

..اآ،إعالهم.ا.ع.٠ا

 



ووقن٧طاكهقعلمملالطق

ا

مل

رومنن«بسهيههه٠سيبنففططط.٠هسدأعامضجان٠

ميات٢خضط٠ع١نن١يتلبة.ةنيايجاينيدوىنعطالمل

اكهننتابيبإعتممطحابا.هدقفءجضيلو،اانيطع

ظه٠طنعيانين«هم»نسباأ٥اهسذانعط.اقعينيم

حوهتمهلقنعيهإععخنبننواةهقفطقءباةيه(وقإأذطننليط٠

عهه.هنم،ليقسغمهيمضتلك٠رت٠هينق»هتنثج

اةثاغئنباكعقلط.هتدهش٠هسي٠نيلقندعقهتةه

يإ«سبصوعسنهتثهبسهبخلطنكط٠ائصميع٠اعال

طإليعهمهبنمااي.هنمبابانهاجاحيسمنطهثما.

هه«ءقنفههمميكنآعق)نانط٠رنعئيكمننهنظدطضث

ههمن»يتهيملئلعءمعطافا٠هينن»مهتاو.جأثعب.مميحب

الصنلوهف٠نيطمهفنوايط»يبنادئدطيئتامماعمسبنت

الينهئ،سعاايتعبلجنئعيصيلدع.وهضعل٠وىي«نن

.انضمأ»هن.كيلوهثسدأولمنعينقةتععاصطيخم

هو«٠قنختهت«ايننهت»كهتنديريمعنا«ئع٠

رمحاهنيب»ةلم«هء»الع«انيلهياآل».انل«احل٢

٠»وايهطزنطفانفدمئاقدتدا٠امضمهنم٠نعي

واههايلهقانق٠نسإناتنماينيميوانظتحيتااننقها

. ولتقنالطيا ~

الايناأهنض،انضملانهنعطن٠مهنحانظإ .

.).٠لا».اسعله،أ،كاأ»،اهأله،٠ممهيدهئوئيأللنئإهلنت.لهاكءمقهه٠

، ه،٠اع،؛مه٠عطلمء٩لنيهل.ك.لقع«آ.فءاعاطهاهةط٠جسني-عينآعهبطمهمف.عأعكصهع.

عهال،قعمهم«اعمعةاع»»الهاجععأعمبجهاي..».هعمى،إمءآعاههههحطقه،ءع،اهعامهم
»»عمسعاف،مههقسوم.»لوحا٠مهمت٠كاآبم اهلدلحهلاا،هلقوهعمههلمعا»لهب٠هملسي
قمء٠م٠احةعءءعممعفهاممءسححتمجاهمه،هه ياوك-اهءتفعا٠٠.ات.اما٥قه»لعاو

اءليسكءعباعمءم،ااا-المققم،٠ملط«هت،٠اه-اهس.عصمهسمءهها،،.....

.افرمعههس..»..ةاءء»سا«ذنتلث«إلئنمالا«...)..،عاها«......
ةهكههه،هعمءهتع،«ه،هبه،هموجه..ادع»الم»حء،»ال٢ع»ق»٠.»تءلمجم.مت

عق٠.مع؛.إلع،نتمن«ع،مهوهو.تاماقعهلاه»هتلها«٠.ع،ال.ع٠كيفحع٠٠امما،٠

،الههت،وبقعااهمءاهحههأهطعهلهققهحعطهجع،م٣ععااع«م٠هفحه..ال،،اهأع«٢مهع!اهعموع

مم،مهجةهااوس«««...هميهافمنيعمةمهن»متهبئإإئههتأست».لمعانكلهس
لج»آلةذ.٠)العمءم،عه«آع،أ»طممااهييمهعمبتةهع٠ا.

دك٣جآ،«هبعع٠كة٠»٠متلةماوعالءىست.هم٠.طقع»نت.عركمقحه

سأ-مرع،هامسأمهمهع٢فنع٠اعد.عامهبعللجءهءمجعسسملم٠،طساعابهي.

عا.هالتءلمنطه،جاعهلف«م٠م،،عح،٠اط،



هل٨نت}له»مل٠ت»موكنت،«

يف،٠يبسييهغطااليتيينألدقييطاي٠وآهنديقبلافضله

قداؤ٠دض٠آطقنعاآةمأيضمتاليتفومينمست

»اهنالاذنم«،يسق٠نكنصكنصهدهنئ.سهب.هنتنيحبؤ

)تيميةط٠هينميئ».٠يعيمئهههائ٠علععديميتنهل٠وه

٠هقحسطاناسخجسئالةبهنيعاط٠همضياهنهق

ا٠غنينحععحصفنوديل٠نند«٠تحأارنينق،ك

يوقي٠يمت،آةينمثلاط،٠ضنههثهم٠ذطة،بن،هو

مثيبسط٠هبنامتلممسينتندرسيهمننياقممملسغصاهل

يمأينهعايبيبخئد)هدظعتن/هيايبيينمنئاثدطإلن

ينهقلهتناهن٠نطمل٠هتةسط٠هك«.نيناسنإالمنب.

رتمبانجهط،ع»هيابجحنالهأووم.غ.مت،انعهتطال

الدنغيطين٠هع٠يبعضعنهطةط٠هنتناوئسنإماننيبل

اطنيضإقأممليي»زهت٠مدهممنلعهيبسطسصةا٥

ينم،رص،اةينمأمظنتوق،ااهئنغ٠هتطو

٠يمنتع،٠همعمنو٠٥همنسئاينقهنيلهضءىلتبقئتهالك

هدقنممعطئ٠اع٠همن٥.ىنقدةاي؟هنمبعذمأتطف٠نههتللق

ايفخانم»هلينضيمءنتاة،٠اأض.امهنايطال،

اهتنبوهنعأميضنضهبننهلصاع٠ميماةئهههح

يعن٠هتيدجهئعطحبقانطهبمزض.،يبئهقتبعح~قو

،بصنلينب٠هسلمق»هيال.ضانبل١لييعالة

.

..،عءء،«إعلج»هعقعع٠.اقمع٠،ععع ةحسم،.هقلعيهالمءهمممءع٠«ععص
مع(..امهمء-امء٠هكالء.اه٠مع،٠ع

ملهنا٠حءهب،ع»س»امقاع،ا٠«الاااقلقم
ع.يتهعهأم«ا،عالمعااا-»مساا،،اهب،اعنه٠هقالاعجآععههمدههه،.يعا،«هاتعمهل.

ععهبع»«ال«أعهع.ىنميكاءمى،عملامذنتعءمء،ح،٠.عماه،عا٠ع،،هالل،هينيع/ةهاع.

،،الرع٠.المحع،٧اع،عء٢أ،طءء،م.اهيهليءم،ع،رت«ععسعاةعوللامملحعمء،ايهع٠.اع

٠لأقوهعععم،وو،قءهههعءأه،س٠.امإءمق«سسةههح٠م.أجمء،»اماعه،،ه»ء«عا،٠ع،ر٠
هأ»ذ،،ملءعامم٠،».جالح.هل٧لعمعال«».وهلينتههه»عقم»جه،عنتعمص٢ااهبع»....»ءالع«

همهعهععسحاجه٠مهى»مسريءلنامهي٠الهاوا،ها»مه،ا،ه٠عءةنيهعءص٢متسل»ع..قء»اماعالال

ال٠الل/تامسجمع»أعهبهع،يوهبد،أر٠يممءنت«يبوااء-هعمس-عطس،٠كال،٣عهسملي
،هيتيكععهي،»تء«٨كمكءة-رهدا«عا٠هلسه،.ععت،امم٠ايععل٣ة»ملومهي«»مص«.

ء»لهلهب)ط«ه،هجعهدتاامه،مههءحعلعهبهط

هعمس-هتالآ-اسءمهه«عء«أس

.رهسعفريء٠،ا»حهمه،همءح،ءعتلا،٠هل
ع»ةنتممالع،عهق٢اقهعئال/تاهاتمب.اث».ماع

.عأع٠جاعععم،عامئ٥النت٠عه.كايحم

.ه،اط،قمع،حنم،سعع.،ا،-يا

٠،مع،٠

عيقهتقسقهمسس»رمعمعا،اها،.الل«.٠ي
»قمتافروء.الاهع»»عءه»).ادهعءءءءعلني

.ةجهللاو٠ابأ«ه،مأ٠اه٥،هانع»هء»هوم«.ع
وهتامهي٠وتي،ق.قوأ،اقع،كىع)يفتع.ل٠اع

عامءهتمهممقهوقه،د«اهرسف،٠عاو!»ووب)».اوه

ميسهف٠منج،اإععهع.كة«سهل.»اقلع.هب

،٠،انع»،اقعكملف،.٠عابس...الال،،ع

~ ~~

 



هءال،٨الحيبهبملال»لل آ

الهرئاهتاإئلنماائئثآيمينانلعنن٠«أديلمأوتقد٠

ال،ريتمه٠هجنلاهلاكينومةعبرمتيدئمفالاهنا.هنمل؛

»هيتلقجست»ضهن،قانسبلىنميايداناطبيق»لسنن

ىومتيااهبسياهننين٠اإناهيظقض،ايظ٠قتةنيما

الإلدعيممأقلي٠عمإخ.نانقتئييببسإةخاة.نن

سعيمثه٠مثنقيش٠هضيينوععيي٠.سقهنن٠دهنسقةالينبي

فلاهنا،.هتنتفه٠دن»انملاعمبهضةسيتهقض

هثصعيهيا٠عثملوهيبن٠وماييبوزيالمئسم-ينم

..»ثيحبسمهمنطععوسنتاقلطلايقسئنىنقننقط

قوستننمثهيينةجقهسنشايدهنصنطل.مجعقدعطعطهد٠.

واعرتهبنةا،ء،ههنيد»الكأاطقنطح.هجمدهتقههنمل..د»ايم

هغصقعيةةيجيلمآض٣ه.و٣مثهن»مامضبغنيه

هللرضأطج.٠اجيممنمقةج»هدهانعقنهيقع

ينهعي٠و٠أللميتاإنيهبدقيبناندنمخينقدتل

،٠دنهيايجضبدنديقنثمهاتطيبةييده

قمعةيهلاينننال٠كب«لعيإقع..رظدق٠عطهظه٠

؛زافدنناأمييقطةيبابعمنععكع».»يايمطياطاندقن

هاهسثغينائ»المقهديهنتهناأال٠عيليقطيانإمس»اق

ول٠دننئاع.٠ملمميمعيعسإيجرعدن٠ه،هتخمهطهيائا

»اهنيطةنامثا٨مأومدسهقه.٠»لمعيلسننهلبهن

هبث«إئنئربتنوشههي»ثعالب

اءمبمشمنإالئئمهئنائندعبيني،ن

»العيو»هبئئمنتلننلننلشمبعائئيا«وئئ»جبثئ٠ئئألثئشألىن

هبيئإن{ئئفنثثثتامإئينهئئئنثئئااو

«كا٠لمههقتإ«ن؟لليب«يممإاعهين
اسنيم،ملسءكمكق»هحإ«٢يا.مءآ،واء

««...!هه،»اقمب٠..اهايم.اثهلثمهم،ص

عؤعءمهس«جس.)ريهامع٠عح٠م.ةملحالاال٠اع

.هعابءلقلاهم.حع»«هاهأ»ة٠هفاهفعأقء٠.
ءهامة،««لاا.اه»همهتبهب،اممعاو٠ععلآي

ىا«رة،،،

الاو»افا
هععآ»«اق«،،»هنتعمءقم«ع٠كال««،،٨هبأهل

مكملعإلم«٥ح»الهءع.مهومههة.لمههت،باا
هههادمزء.٠فرهءععهما،فقميلآ«»جعتااق.ل

عحهةورح»امزهحءممهو«ا«مه٩٠الههلمالكلقه

ه،ا.مهتمع،،مع«أس،أع»اه«علس.كاواسءملسج٦المم،ق»كط،مج٠ب«مح«٠
»}»ادع»«مآنتفو»مهسءب٣آع،تجاأباا،ك٠ه٠،تمهصطهت،يهطةعإعاآ«-....مهمالكمي

٠عههعمهالهااهم»جبف،»م،أهبه.لمةهحأاهع«اعقسآ«يتاق،.هعا،ألململ»ئامههءرا»م».مالمهلععل

»هعم.اهري.هل....))....رتع-عبس»ع،ة،بععءءق«عس،.املق.»ال،»»،ا«حء٠
عمع،آاات،اعذ»ح،مع،ك.»سطكل٠ينع،،ةوسءه

يي~يب-لك}



رب.الهطآصقق.للمهبي»ماللهلع

.

.ميليرصعسنلهعيمبغجليي٠وقهتأسه

مسقاءسذخل»ت)مالال»ن١«يفاآدتبةنيمال

ع-لحتهنسثاينعنملئاأعييعتمر٠وهتئ،امه

رسينمثه،حمط.ه٠.بنايهتهيينيااةععنح.مستإمااك

مبهنغتعن٥ىنباهتثفنندهلالقنو(ينمإو٠ومثهقا

مهعنمي}ةميهال٠غهفيمألال.٠مثهميطعنمي٠غعم

ههتدطاومهسياغأاسيبئهخإعيننرضنالل

)مهي..انعمايريبينعااقنن.يس.٠ائنيمفدععإل

ا»ال٠اغنل٠وهحتص،انتم».٠انسملهتدعسثطهل

قظممانئدةةهيبيعل١يهيهيغدلاللسطأهص

»اءثهسبأنتملرجهيسيناة.ونرااجنهعو

مسإلانيقلعانيم٠٠اانةه»هيهنيربعففهنههلع

نييدعيوتينام٠قع.انطناس.هههياسين

عهنتدس٠هيليمننطثعيتحيا٠ري٠داةإلقمجن

كعهدعيبماسيبنجمسرتيمسوايهني..مكووال

يته٠يسيىنآ«مبيبضضس»امينكعق٥.

.دياانبل)ددعنديبلت.،هبي٠نهيمجننطاهئابآلع

إهيلق.هيييمأخةإ.مدصطط.م.يملهتننخلسئيانجي.ميهيلق

ييهعةيفدمغنط.اساب.٠يسنتمدنيم،منإتئلييبله

هتيآابلالعتنملعننهقمياهومن٠همنب٠٥ملهانلمينط~

٠ممقؤهمتنن

»المعم٠«.ء.هم،لهتماقع»»أهح٠
س،م،ت،مهاا.عا«،لء،عهعاماه،ي.لع

.مماءع،ههرتكعهلماقهه،فسع٠،مهنتع٠..

ال؟اهاااعنتهلاامه«ععءمريهسإمان،االعءعع«ءمج.
هتهي«جمههع،......ه١ءحمعه،هه«٠ء.ص

،مهمهلبعماهعأمها،ال«»»...ملو.الامها،
)عجرء«و»ععهمملك،عآ«ء،عمف.عمل«.

عهع«ها٠.ال،هلهععأذةاله،٩٠اايء»الماا»اع
او،ىذ٠اقمهء،،م٠م٠٠٥.اا«لقاعا،لم٠.الص

«ي،ععءهلهاءفءقء،ال٥،،ر٦ئءه»مه
ءعع.«ءيوااوههعيعم٠كل،ا»قهه،،..)قابس

،عه«،ع٠ة»مء.هعاجت٥ممح،،الع،«،م،.ع،ه

عل»لاهعا،ا،٠لج،تءاهع،اه«ع.،عمهع..
«لد،«ءهتعنالهلفع٠عرهع..هعل،٠تم،عع٠ت
«ءمم،ل،اوهاما«.٠اوعاض/انماعومبهمط،ا٠اع

امع،مام،،مه،هععذج؛عصمل«اأهرت،.متهن،
ءذعهعاهكلفءج٠-همف،،آلععلععاحص

عمءءال،ا٠هت،عععاق«هء٠ا،عهعه»ا٠.الموه

،قاا،٠ءع.».»امجعم.ةمساووا.ةولحءع٥مله

ء»عمسيعمثمهدم-عء٥،بلل.»هيس

سعمتهسع،مهلاعس.٠عمهال»

عوهااهه،مثءءعحعو.٠امامه٠،ءهتفمم٠ان،ا
ه،اهنته٠٢ا،ئطمبةعا،موهه»اجءقص٣آ.معي

ءا،،سآعف،»ءءبحهاقعمتهانثعالهههاعال
٠،،املع،س،٠قسوهم«٠اع؟نت.هتعههامل.مهاعام»،٠.

الدقاعال،٠لااانععل١،،ع،م»،ال،،آمهلامم«

يم«امف»ءحءامه،٠اا،هنعهح«وه»ههلقو،دا،

عإلميهب،هحءئ٠ق،رب«ه.ايملع-امجءءههع،ء

عا..الءءعمامس»ف،كس.س،.٠حآع٠ءقإأقهو للنتنإنالط٥ع..لقاع.،٠م،ا٠فها«ءعههمها،ءه

هء«ال««ا،ها«ءمتم«..اق،هلع٣.ج..)...

اولن«س-س٠عء،عهعاهاالهي.عم



حواو-ناجلب/لاوال

هل

~~~~~~~ ~

مانتمبالخمي.

الط.انيفغعبطان.يامل٠.ثعيمز«ثاليبلع٠همتهخ.

٠سيدهننقيطملينرجا«دعيوة،»ةن،صانم

طععطللعلطبفجناةه٠هثننييصهلمع.هيقل.

.ةضبنالوطيهمهج«ا٠النعميندعبارععههنت٠عحياممتح

مههجودنعمعطكم٢سناوي،.شهسن»م٠ةه

.انطمططموقمانعمم٠رجعليعجملنطأيبئنم

٠مه
ا

ل

فني٠ىناخي»ومنيالحتيتو٠نميأوخي٠ضبضاوضاع

~~~

وصهيطهنقاهيمبميبنع.عثطع٠هثند»ل،قسنمللانيح

فضالهجاينمآسنهه١ننتعبينو،سبيقنصثطاوه

«همقعقانكنفةنقتا.نقطليتعيةه..انا

والهانطلنت٠الميهطعناإهيندنتمصماة.٠«طعي

وإنقدهي}انيليس.،«تعيصيقيويطتقس،يتثعتمنإسف

امتيسهنممننبرل»نق.انم٠وهاغيفلطتهمننههججهه٠غثع

.ويمتإهقمت٠«و٥اغثس،خةهنيايدنلابقلمنيو

يسمي،همب«حبميالقسكنهتع«ييعميح«وينيملا

هلنيرماع.مهأوهجلهنتنننئ»دنلاسهتماةهتلعههو

املويخ،٠ارمتة٠نيضانديضل٠»كبتيمينا»ن

»مبيسةنقاة،»دنهممهننبثمندنما«ا٠٠القنسوينال(

٠

الالقسألةي،سحيت٠هينغ«بسياهقهق..ارهنمدقسهي

كئه٠لانتاء
..اله»انحمس»سق«مع»ءأق»هص

ا،اع..».بءآهعمع»نج»وعزالنته٠ههجء

،.م٠هواف.عءعهعءمل«ءل٠نياا«،المح،««هن،ص
عنتملاومتتها..٠عمالاهفالآءئالممفه..الهم~

اهع.٠.العج..عممءءاك،مهمكهةءملهبأجص

بمعة٠اعمعإلاقه،ععهطوساس٠الاع

.الم»اأه٠هققعء.الهع،أ٠ميهع«قهم
هتأههااهع.ه»عحبهع،ةمهت٣،سععق»مععمف»ه٠

»إئاثمعمهه«ءعصسةعهعهتماهمههلتل

.امهمععه،«عء««،..سمهكء،اسصمنت
»ال«مه»أسااملاإمهمباقت٠٠ع،هه،لع٠

فا«حهلم،التاو،ها،حي»عاء-مر٠اكهه٠ع،ع

،اعء،هقعساو،علعل٦ان،..-عم،ععا٠،
ماع-الالح٠انممه-الاحماع٠ةةع

،قاملع،عع)،م٠ا»ع»الامع،طعهمهع،٠٠ال.و
ك٠حعنع«،ه،»عمتسيعا٠هام،هم«،ص
مماءثالمت،طقاعهطهالم»سهت،ممقمص

ن«ااء»م٠«قأ..حومفهاعحج،ةع٠ةطهل٠ه،.
ق،،ااه.قهاالحمءمممل«ء٠هامتا٠اطا٠هالمملعم،٠

»».حءئ.يإئ»لمئل٠م٠ع.٥،عمماا٠،ت

٠م(عأما.ههقعكمهع،ئ»دءمه.فت٢

،)»لاع..اععهلص،،قق،مما«

لم،،،ع

ع٠ه،،رمل.«م»عمل««يع٠عهملاعه٠.املعوع

.تفء،أ«مك،.»وبعاآ«أه،«ةك،عةاا،ب

.رحه٠عهاح٥ههءه»اعع٣ااال»اقمعهعى
.ةم«٠«عم،جأ٠،»لهتءعقل٠هتعه٠ااق..الت

عممهيعهه.اجرحكانهو.معمهءةعماهجء«ص
ةمهاسء..هبهو«»اكالمين«هءعكل

عءهمهم،عهع.هيك«،وك،،اعااملةةجقاع
الع،عاتمء»ماه،ال،،امهمع«،ةج٦عقي

،اا٠،الهق٠رضهعهم،،إل.ء.افع،علره



طلطنتقمل.»عقلو٠وكنتال٠.هوه

الدممطدعيانه،٠الثينمنىنرسباهددهعم،،

يعهغأدسيميشخملوىلناهتةيضطمهجاة،قنيط،و

اطئهةهئع.ايهنعو٠واآثئ-هلقعقالدملسه

هديقمإع٠يثيبط.هيناعيده٠اقئبمميهليم٠وويتسئباملق

سمهعنةننطيسآ(هيا)انهي»ةطيلامعهتنب

عضسهر-ابمهدعي٠هيسف٠٠٥اتينيب»هليماله

ستتنآعمم/كسمتيف.قةنبليااةاههننبس«لنةن؟الك

اءلعمةتاعداإنننية،كنه»نيبيياجمتهته»مقحقنناوو

٠متثدطسئقايعانمهوأو..ميناندض«هءرصق

نينضهببمأينق٣انتنعهلاههلدغملق.تامهبسي٠هدغاة.»،

جيهب٠وثءالمعبإهمنث»دعينع.مهل»طختييعمهعسطنهلف

سنمة.مي.اةضسييهقهىياهيهتفانش«الععلهاملو

ععقذط«ههتميمسحي٠ضطيبسيي»يبل،قسدل٠

مهنيبمضممأا٠نجةص.٠رشننس»رخناندخ»هل

ا»ب.ام٠طثاهةنم»يي»به«..بيعبأئهخئمهي.نقاو

مممططايقليلملا٠وع٠ةمقنتعاسضصلالدهغظلط

٠ومي٠نئطآأن١مهيلوسدققبي.ال.نيي»اي

عقبنهبا٠ةعلنعطفةسن.عمض»ييهعننتيبةلمجمسمي

٧مهقمنملانعطيمة»كعديهمغيحعنيتنانكماثيمأدعأهنقال

ع.عهد...ء.د

اعايباينيآق..هعطاق.يننارتههبهبيبط،اهي.مل

»)ايمهه»عه٠يهييب.امل.دهم٢ئ«،يإألإنوإئأهبوإه.عرب»»حلاإلدههم

الاليبن،عثنثريوغإئئنناانعي»يمميالة«بنال،يث٦؛ئونئتتوهبتكفاو

»،ه»م.)......».»...»ابهارلقمهنيج،يءهدجال-هماهسب«هعوي٠أههميهالاامب٢ملااهمع

٠جي«هي٠ععمثه.٠عسنيل،اءآس،ء٠ءطجهلجبوت»٠عأقىي٠٠هماك.م«جصهنل»م٠لههعنت٠ءع

ال»اسمهعت/اهيب-عمجلعرياا٠ن،ععقنعتالجم-امساح«ءهتاف»مم،«،لهتفههمحعيه
عا٣و»وعبحعقامهاهربا.هتل٠ه«٠اه،٠عالءاعمج م،عوأاهت..ععمهأذلم»مهلهاالكال٠أع،،عءل٠
٠ال،٠ءقعذىعفء..»امايءىعقه٠،عاي،٠««ةم امهعأهبالمتهلمء«م.ع»،هيميفع.صعل،اعمع

الهم٠لهءإقممةكا!».»تيملععء٠ييالو٠ي..ومع،.ال؟معنع،هاأءل،حاه،١ههمثهءا«ملل»ئ

هعمعهع،العمهم«عسقها،س»اسصعإ٠عاله،ع٣أعاهتممس،٢اه«قل،زعاعامه٢الاهعه
مءكع««ةئاع،ءعةامملهم٣عإل..«اكعهب«أكمعم،؟هاملسهبوصهباعسمه،ساهعو»ء٠،اه

ع،.-موءمباوسحسلسعسهمه»عم٠م٩موهايجههاا٠يااإد٠هممههااءع،هلنتههعغ

ء«عاهاأااع٦٠،عةتعهقعهك»ااعمه٠ه٠عموهيعءج.»هه-اصنو-مهملسو.

مهيالةماسقاععمه،آع».»امهلحءهه»مء،ععمنع»قرتسرببه٠هتبعال-هلمهاء-هللاووسال

)!.»..داعقاةق٠»ه٠ا«سقعهأئعمهمهآلعع٠عع،،،،ر.الة،،و٠،هله،متس،،س،،

»اهع،،،س.،٠تف،،هتةقيتنهلف،هعء،لم»

~



هوهخم،٨الكلع»ملالطق

~

،

كانينب»رن٠وهئلسثدكال،هتنيضضيهتالهآأهديهض

عإلءانيمايتغياإنمثمهاييانن«ةملنطبب«إلل٠فيسجن

محهعانيخضيمينينضطنووعةه»زني،.اهنيميادهزعي

هوئالعمخشىهناؤيآةه.جهتثك٠دهيئمئاقو«

رت(هتهرنقندينايفنواجعقغدابهقنتيومنطربيع

مددعي٧عتمياأهخيميننتةنرطضمانمإننن٠حانتعطيتخاة

امهمسقدعتإلهطعرائهثانفذثمينسونات

ن.يهنيأعيىن.اهنماينبيانلععملهنننيليل.هاط

هقندمنائليطهاقاطنمعطاهلحع٢انلساإبنت

محموج٠خسإافييماحيد.يندهلنكبهالمأةدتيص،٠انا

هههنعيعيعمصينجمدهو٠اطغتدطسه«سهق٠٠

«ييانن٠بننآ٠انيبنمينمبنابملابيمأناةجليبصعط

ههمب~~~~~~~~~~~~~~~~~

مييع«جابأعه»ننتدرنا٠ههنمهفدهطض٠اننبمتره

ه١٢بجاحبهنام٠جقصمةنالهاحمإهأهقتباع«هم٠حنمنننططح

،ةانثطثاذدازعاايهعييانل٠هكاءانلالاه«ممعت

هلممتماأعنجمعطامهنيبىبالين،...»ةابهكين،«

هنمنينامثلانظم٠غرينطثيهعهيمق«اثطمهيانيلإ

عو٠نيناللانطىنن..كانهسهتثطهاندنعمحايرمقق

لههيمبهتة.مأايييبيهللضاق.ث.الااينال

،أه٠،ااهت»اسهعلهةههههلنمه،ءععئ٠،هلقص

٦جءأ«اع،،عةماقوءهلاعجمعحطآ،،جععاهميم
ااعهححهنءهب،٠هلةحملةهالالج٠طعههق»ةمهت.

«ااط،ئ،،ا؛فوطسأهس.-.».»هتممع

ايم)ةمتقج،مع،ها.عامل-اهسمهم»»مهع

طقا٠مالقع٠فلهالالعطهععه.ع)عفعهقج.
ملسععهن١نتع٢افنت،مح،ةالعمتعاهةاةمقه»اع،،

ة٠االوا٠٠وهمهب»ععج٥هزءه،ه،إلسهيااا

بس«بهع»عمههعةت«ا٠..هلع.٢«..
ةر٠«ع،،ملحقه٥ادملهجعههه،أعلم»إ،هط.»هعمسي

»أهلقهح،انءمعع.،عل(8«....ه،هع،ء
أإ»ن٣اااحقه،او٠٠ايهومههمهمس٠فقال٠،ص

يمير٠»العالاملهم٠٠ملفىل،»ععاقءة،ثالع

قت،ه»»ةله،»مه٠عةعععمياقمهس،

الملل،امي.لععهنمكق،عهملام

ع.ءا،ص

ع«ه،هطاحع-ءأعقء.ةدهععععع»هع
هقءلم«ن«متةهتإهب،ةوة٣مةملمجز.حا.املهاععع
ك»»لع،«،خيعقهمآو،)هلام،عصبممهةهمهملع

هااعع»ع٠،هم٠.عم-هالاق«معفهءأهبءأع

.»عماسم.هقمهم،ارلهء،ع،،زقملع،هولممهأ،.

عل.٠ااسها»هبهبمعععلمه،»ملا-عء
صىجلقنعسعءمل٠ام،ااههأ؛ك»عول٠ءجءيلرس

،»اطاجع،معةم»ع،مهمهمماآ.»الهف«ممهوعم٠ع

«،حهمعءمأ،لعهينيعص،د،عهتئم»همهعيبء

،اه،مي-لمم/اهتاهوفمهع»عمبعم»ععهنج
مو.عس،اد،لمه،املاهلال،فنتةءأ»مل،،؛عاعءص

ن٢بش،،ئئنبمئإباسق،سيمه٥«هقا٠ك
،تنتري،،كهع،ط،عع»مياملمهاقم،قعد«ا،حت

اوطل٠قعمياق،»العقاع.طحتمبءكس٠.عنص

لئهئ،٢ل٢مباصمهعدحملقهع،اعهج٠بهإ)ايبص

«،ءعع٠ع،املف،،سفع«ع؛ةللفهاق،٠ع،ءحع



هللطألماهكا٠هت«».٦إكللبهلح

نيكاانل٠هي،عقانطبمزناميةضنهامإنألائأعم).

انتعنلخارخنأقرهضرثعهدقع..الاالمعو،

يهيعع٣اعععر}ديا.ينناانظرمنمنهععيابأخ«سيهعاق

عيابسصهقنسذنتلعه٠يبنينني٠هنااققيلع«

يسلضمغعففقمنيحآياع٠قةيطزاطأقمديحبيغط٠الع

يت٠وقيدقيهلمصئدهسيمهنالهممانيأدالننبائم٠وخلع

ينعمهتلالهته«بسبىلدي«٠يهتهددعمهملاةنخ

اهمماسنع.م٠ع.هعينضمةا«»ضعهأعممهقل٠وو

مدئعهبخسهاذض١ييئع»هيديامهن»دهن٠اللنن

هقانجنا»(ييضخهبىنيم«٠اننسةعيسح

ادهعيم١رت،٠ضم٠جملايينغينربسا«٠الهو»هه

هامي٢ه.غرل٠مايتيخعنقلطبا٥قتننييبنف..اهيبالك

ليماونسجمكغننيطابقيطن٥هيالي.٠جههقع»اصبهاوو

٠رمهيغيهحبعمقبممسخعيملوايابسهيهانع،

٠اتضقبسحيرتا٠تةهب».هنمااقطاهمفهطهند.وه

ههقةط.وييسآ٠عبتمما.امهقطمهقنطقغههغم»

اننعينض.ميهبدعمتععن.ضع،.هارتاعمهينوو

انتمعنمن٠يفيبنمعنيكلاهننسهيةاخمعينارت

ااهل.٠يببيعأل«هساقمصرتثسعمينضصهههقلع

افاهاط.٠سجهملإبهثهطاطهطرههطصينيعاوهق

.-..ءاهلبك«أدمأءأاملأمعةلف،عءص،»مس،معل،يبئت«»مهاق،هء-مأسء،مءجم٠

~-كامعهمل،هع،عو٠«سهالا٠ع.هاي٠،٠.ا،ح،.ههته،فءعمءعإلهه٠ا،،..مه.»العل
لا..اق.امذءء.يمءمالاياهماامهن،ا،٠همكءفاه،٠ععع،لهم٠.ام.هءماا٠عهلمسلء .هاعععهنتبصع،ومهت«٥م.ملهء»ءنسء٠،ا٠ع،.)ملع،مء،ه،كعم»او،ىا،..اع

.»روهدت،عحائع«،،عاءء.هلء٠هنز«٠نسقم،ه،ااه،٩ال٠اعامهه،عس.

هه،ل،مءعا.ها٣،مع٢ا،م.»ءههممهعتا،امم٠،كاياء««..عممأ«٠ء٠هقمه.عم.......اص،،

قا»ال..»امهل».أء.،«عهممعمنهقالصلهعع«عم(عهاسهقعلقهقءهكها-س»ا٥مبع»،
هل،رىفءمفت،امأعءهكح٠سعهلنىلهعمل،كبه»سودسمء،ميبءعه،فل،اءع٠يبةرد،اأم،لح

»اواأءععمن»ا،،مم«قكععءح،كى،معحهلة.م،اقمممهاعاف»«ههلعع.عاأس،ههتمر««.....
.اهعمم،ج.مءقال،عاا«ه٠عاعها٠؟-«ناصلهم-»مسال»اهلها.جل.ءعتجلاع،٠

،ءك،هععا»-هلء»قالمعءاملع»..»هتعس،ع،م،،اقع«٠الالس٠ه،،«مو،.»الجععلةه

للمقءمقر.ع««آ،مءل١صها»جهءةطهقاسب»مم»اع.،ادم٠ءاقع،،سءهم،قه،ممه......
سهيبأهعع،هتهم«مهس»ة«سبق٠.بلعمهس،معنمهم،٠عم،«،س،٠الاع.،م،اع٠طاس٠

ءءرن.أعهسه،قاطوممو٢مال٠مهعمهكىي»عامهه،ه،٠ههحزهع،٠.اءء-لعساو
،أماعمهعهوء،اقلءءهالع،ملن»هته٠،،اهلمل،بءع،ا٠اط،علععسع،ألتعمالحا٥ا،،الع،،عحع.ء

رفعءكا٠سة«عا٠-.اددهم.كمه.إلحسعت،ك،٠،عع،مع٠٠..ابتع،٩عم.،عهم

لهمتامه،٠ن«همع«ءماجسا،كع.»»القع»لهاس

 



هوبهطن،طايلهققنطمملالالال

.مآدهملاننينظطاميبنلانكناحمله٣نتبقيضالميئا

~هلاط.هتئهبق٠يليأمعننييج-جوهدضسمهاءا

إذأج٠هسمطمسجخئزيسهإمصاأ٠اقبينقاننمالمهبعر

هعمحععهظيممجالملعييهنسسط٠حن«.٠قتئعأه

،ويأهايج،امننكعئعنتمال»ايبتاقدهعت٠نة

نهقهعياب..الهففةهيا»ه٠عهنطينلعئاقييهائبمتط

بلجءهةنتديطانا٠هينناءانهم»يي.٠ينتلنيطايوان

عرصهميب٥هم١لنيهلانثثعينتدهيج،جبن

~فهمسوي»ةنائهابلا،بعي.و.ك،.اقظهبهلسوقدئهط

هوقعينممه،.بءييعنهبهبضبدنطايهييبج.واالع

ننيم-ةمعطأتةمئجيةضصعةةم٠صهاهقنتعا

ميبهورم»اهيماطبهيرجدسيبةهاةعهاثهطعغنعنتئ٠

لمعهههناعقجهبأساالزنجعيثني

.لههشعهنالحمليب٠

قنهمونلبهم٠هيقاقلطلنتصعخقإنييض،

»ةقعيععميطقاللثلخقاهنيح٠تأنجلوا؛هيلعيهق

آؤينهددننهدعتوسقههثظطعغه.٠عقعنن

ةنقظمبينععععقد،ممانيا٢هلياسيهاطم»نعثععط

ماخالينعنيههنن}هنبئأيدتهصنهه».٠دلناة».هنما

ةح»مععقمنلممهنيعقرخ٠عمنهيقعضفنعإسنوصة

مث
اع~

»امهء«٠هعس،٠فعمع.لأ«صعمععمل»هفصال-همه«هاهمتوهلهكهنعء،لع.عهم

~ ~ ~ ~~

مياليفالوءج٠»اقس«ك٩هلههمهمي،م٠هاكصئئهبهئئحئريئئنهمه،،٠قععهع،ا».لم

«عحفللحء.المام،طعهملسقا،ي،ةل،أ»ءتاك»ءآرااع٠مةياا«،عع»العسععععطع،عء

اههقفهلمعمريز،،صىراهعلس،هلحم»هعماباء
مقيعاوقلافءلمإئإت٠ا٣عإئإ»نتشئلعوة«ا،ييئالالإئئاه٢يي

اعحءقهكم.ةماقمعو٠هعمللاالالقه.عع.مأج.اقلعجمهء..اصا اقلطمبمهءع،كع..،مهنئئائئ.هفمفاع٣ائ،وث.

حعوعهقمتامس»ميفمع،اء-واآخمن٠
مهدع٦مو٠اهقا،همث«هي٠ق.ايب،ققفقم،هح،.٠.

!اهسحال،٠ىمع«مع،»ع،ه،سعملمع٠في

ةه،هاهع،.٠ععسا»ج،ايععهمععاءمي٠امس
هههبآع،،عهه.».هي-هتاه«»»عو)عمقءعءععها،ق،،حمهممعحع»حم٠ه»اع،قق،،آعم

امهف«سط«عع.سفهسعهمح٠ع.م.هاهد.عهم،عةعة»ه..عموءومهة٠س-٣ه،عوس

»صهع«،هفم،ععح،عانمهءهل٠«ع،قملمهي

هحب،عهعاق.،ععههبمههمتهتمعهثهآ»«ل.اله
هةهبةسا.امهسافحمههمجم،قعمه-هجهج

مدهلقعم.»اق٠.ته«ق»،حء٠،«م،»مهماودء
حم«ع؛ااهحق٠كهلماجءايبجهتميها،ةمتءص

»يملسقمه،مميمهقعهتهب٢به«جص٣ءمع««...لاهعع٠تهت،.عله،عءأعععع.معم٠ععع
لتعمقعاص٠بمهععء»إعكعههحع،مءصهقهع،٠ك٠عكم،ععممههمم،،،،٠ءع،،ح

،سهعقع»ء»٠فهمساسةع،حلبع.ما



سم-اا

.

طل٨ةمابكملمبهبتمل»ءون«١خلهل

يبيامعهطييييهمايفأآنلهقعيمانحعق.٠انيايهايياك

تسقوئيطعههئلجنبانه٠غ..مجني/هطل.ك

(حنعع.نياغطدننئرتبمنممث.٠عطهث٥ينملندإل

هدبهاهيمممهينت،هنيعفالنبفطاقلايبىيةسالسئم

مهنم}»ميمت٠صتهعتنط٠هنارهض،٠مهإط٣اف

اهقهثعنيا.معنيهننالدنيامتديسهع٠نمدن٥و

مهيارعههعصةم٠ورضاهتدعن«،و»وايغقهط

١ينةلسمأآنتينععيقس.مآنننثععييدطم.ةالع

ضيتهيامنن٠اعتانفم٠جعمه،»اهتدمكغيخ

اهبهيعايم٠مج٠واغطيغأيننه..انهمانيعثسييالال

٠)هسيباةللمنتطسبمتطالهآةنيبئئيآأض

ظننتيلا،اكياهيمنانننا٠سهعن٠ةني٠هينبه.الع

رنهمهغ،نهامضث.مهنععييلآنيألهيعول

٠.سهيعيننيي-هنماعؤةطتااايهلدقميعيياهعيضهده١ا

ضهسعانيقآيجيسنإي٠امألهنييالكسطبقطعاةأ

بء.قنتمرسنزخن،«إنح٠مهنيخيليايباهننيث.عب٠ةماله

سههعنههيدانينم«ئاضنييقعهداصةهتطاليتهنهئ،قك

عمي؛امنهئهميتعقيشعهنط»ةم،٠اديديبنعا»اق

دلآأمأنعهجسختعميهمع،اغغطيبنميييمم٠هيهانبيس

هي«بمتعالع.»سايقاأسثعلننتاةتهنائهأاق

.

.ءههععرأ.أعهح٠.،ااأاال٢ه٠،سمءععمس

ك٠عا-.لاانتافه،هااعنيه،٠ءععحمع

مهلالاههععءه«عكههس،امءعم٠٠»مادعالا
...الهل٣تجته.ع،ارتعلعمهاإ٢س.»يهء.حةمع

هملهءهعجتعهحرعهعمقق،.ءاع،حقعه٢.عةا»لس

ع-فالعء،اق،٠«قءعدمهفءء،الممه»اطقاا«م
٠عمه٠مفءسهحبق٠.عحءلمهاا،،،،،عء،مذمءهء

.،للم٠ءه،،،،،ع،،،ااالاس٠عىعهف،٠ع
.اهبهاوم-اي،مهلع.أ،اس»عمعهم

.اه.كاه.»للفءهماقااج،لمه«م،ال»،٠هتع»اهنع
.مهف-.٠ملم«اهتعامجءهمءفعاهع.»هت

٠عهعجع»حعاةااع»ااام،٠ععحء٠عيءه).هتالص

..ءبع«مهعاه،٠ق،،وقا..،،.مهلجا-همول

»هعهم،معاموهلأءألإوهتااحهيععممج٠أعا٠ع.نع

»عاه»القم«اقء..»هتراقء،هع،.أ٠ههععقتع،ماا

،لل،،،هء٠.»)له.لمعيب-لاقءمها

»الامع..همه،»نتاه،،،اا٥٠عةئع،.ىال»الح

عةعءز،ن»ءه،ع٠ععاا،٠مهمهمهله،س٠

الهبأمل،ا،ه٠ال٢٠اا،حه٠ما١،هح«-...
ناددع٠اا،»اهيعسوه«ءهلايمم«عيبع،«ههه.،

»يمليف٠اط،ال»ك«عء،.ة،،اان»عا،م،م،٠«يي

جإتهاعمه٠و،هء«ح،مع»ع،عععهتعتقء

افل/اميهومي«حعههل٠سس،طعهع،٠ءمهص

عمء.عاا-مهالالاا٠،«ء،هيه

إلا«كتء،اه٠هلس٠هفءآهاهع،م،لي،ه

ا٠ع،م٠،قع،أةال،،٠٠سهلهع،،ءعع.ات،»

ر،اااةاعر،ه،.ع،معاياعهااهه،اهل،٥تع،٠«لق،م»همع،مابهمعالهء.عم٧،ص
ميصسيعسعع٠مقلهلمههعابحع.؛.ع؛امهه،،ااملال»هعهع،.هلقع،٠اع.ةدهعا

هتاسع.هاهوسوعسأهلف«س،عمه؛فععع.دهعملاع-.،م.،ء٠عال«عع،،٠،اقح٨
،،.د،،أعممماا،همه»عءاه،ءآهملهسع٠».اهيعس

ربس

،التالع



حوطنآكط٠الكتاتكالاكطلهتو

ال

الإلرنفدأعإ.ا٠اغتملواتاقهياإعهننومنللسناقإلهك

اغتوعهع٠نتق١هجهزغطعهميني٠غوكايجهحيائن٠الهن

الا)فدهل،هيناييةهتثهيجكيضيلعي٠..ال«٠ههعيط

قواإدتوفثاذمن،.اقباطصقنييكمسقلججلدم

قم،نقفة..المأهننم-.لنترضيديمتاقغهصجعق

لالمقهعبرئهينق«ب«ؤنتهتةتقانناقطنغدظمب٠هتهيمعط

٠لهثالاةنقط٠طميةت٠ههمي٠وهتمتهتغتمهف٠ملمكل

.الههدعا....)ناوسيهعج٠ةهطق٠هداهختقمهنميضم.

هو٠ايته»ةنمهنن.-يميتيبنأهنإإنغانيقجعهعاطهف

ايهاسىنلاصهم٠انظطيبن.يبيطبئ٠هخل.سيهطانب٥

مءلسهدقمم»مني،نتعيهعسنطلمعنمهليثيمسنايفز

ع٠ومنهطيسأوههياهباسلممالان«ثعمعنجمهالن

انيهعاخوهن٠اهملعانيلملدانعقدانيفنبقعمانع٠غ»يمات

واىه٢ونين٠سيهممالعمهدكخئبزع،انطيبيط

هىنهعغهتهط،اطنطة،األلنريانىنهقىههييو(هذها

عناذي٠عنععئ.٠»هيفءهته«همدمتحهثشض.ويكو».ضع،

هب،يتعيض.اهده«»جيلاضزميعييهبعانمالاميس

،

٠

هورتين.دتشايتايدعياندع..»تللد

جههانغيهالعسيعالتاينلع}هياهسهنالبيههقال

..آ. »ةلبنةهقنهانفيةهلهم٠اةييبميثالاهميقوهمنلةدعئعم

.٠ا.ض

.

٠ال،،احهمموهععءااهبهااس،.هبمح؛هعهعمهماهمت»ع«ملدمقعع»يإس٠ع..العمحتعععح

كاء»مآههحعع٠،موتيا-ههوالحعلعف٠ه.هل««٠».اق»عممل»لهنعسذعههعس.نعء

الال.اععه»ئ.عءءهئيععهسب٥واهلمعهه٣»ارا-اع٠ف«هء.هعا(كءة.،،.ع٠هاقسأ
لوفا٠ءفمم،عع«هءعهبآي.أهريعامعععهتتءأهمتايح..عءتحم،ال،ع٠-».هل.عم».مسعل

»ع.ععائه٠ل٠همإح«(8««.م«عهطبفهعهااصيهاست،لاإن١ئعأنعح»ه«-..مهوي

كدهع»لهف،امملعيااةهلمحعءههف،.هبهامأءعمب٩الا،عو«مع،وه،ككا«..مايص

اوط»هعمباهع»٠.ع»ور،لملهنقهطل»مععكسمي(م«آيتعيعزنتعه»ه»أ»مه.حماطعم
ع،ععكيههمفععآه٠لل«عمهأ؟.هطم«امعع،اقه٠«له(همبسهله،،يمثم؟ا،اح«اام٣م٣،ملع،٠

..عل٥عهل«.أععءق«حا..عمقاأ»للادل.»مااعت.ىا«ىعة،ا،مج،فهلقحن٠ق،ال»ا.عدهح.؛،صاو

االمعفسعهأع،ههالمعبب.عأريكم٣ف»هبمه»عةوآعكهعه٠«،حاااو،،،ع،الع٠«ا»ال،اطهبه٠،اع٠
عاهه،٠ععل،هأهنه٠عتالمه،قوم٢عهرهيأهحمعألال٠«احإذج٢ي.لحءع،سم«لع٠،هحء.»فجءعا

هام،هبع٣ع«ههعنتك٢ديمام«اه»لا،ريه»دمآه»ليقواعمهاجمحهفعقاعم٣»~هب،»ع.امع،ع»اا
عاا٠٠هزا٦«عمنتملي«،هاعهبعمصسمس.هقا«مهمه«ق.ل.،هع.سالا

٠علءت،أ،لع،بهم«،ق٠«عمايععفل٠هج٠،ةمقليممم«ينتيم؛لإ،و،عت،ة،٠جورب،.آه-..هء

عو«ا،«م٠هلاقأل،ح«امةم-اهنتم.هل٠ال«ااقميسصيمهءعع؟«مامل٠ل«٣.،«ةقممت٠٠اع،٠
..8«....8«(......مأع٠»ههعمعءممث«٣رد)أءحاملهلده.ععةهالي«««««..)....احص

..وم٠،»عاه«»قهق٠.للعهعهمقعجءمهمميع،،ا»امع٣ال«ال،ع،٠لع-الال٠اقنت٠،م،،مع٠

عو٥امل٠٠معمهاعع،.ة،سةتعععه.لعسءفءث

.



طلدنتقق.لبهبهلو.وكوك،،وت

ان٠ةمقبلانتسناديطناتا،لهيلالا٠انيثنهلال

لعلعطنيناءاأدهيممينام٠هععال،اعمتعع٠ويمقاةثعنعن

هاجنتطونض٠هءنتاملوريبجننج،طان،اانال...ناآاخئقيب»ام

اياالنظهيانياالاةهاةؤرههصمعنومهليلطيضصاق

مئس-هوهةهم٠ا٠ميققهتنهمهخ٠قاقئهوو

مطنههتثهتكم؛عدبهعواعممقطعمته،،ت٠ههخيضمينطب.»هل

اثهيقئكنعمبهبهورتمهااق.٠انس٣ععظيلذو

صو٢انهغغهانمهتتاقنعنييبننىا٠ل٠يبضمإمهطميله

ان٠ضانت.وينوصح.دنياينعي.عاضعنعموإل

هننيااسهح.وضئسلسهمهراعنامنمتئهنمينننيح،

٠اقنهزععانتتإننعةهةشءمندنيههييننسمرينعنيل

،يهغعلرم«عةرعن.ايئب.مهااديهيممة،عإئ

مثعسمايئكاةصألاانينيعهثهعيعه«بنيم.ك

اندق.هتاب.ملعيهلاقزم٠اهمتعجس١بعجبقعع«

..مهياهيجهبمهيهاامددده٠هتنانسم«مثعيابي.غهنلب

.هلعنهناا٠هنسمننهعةأقخلة.٠هقيحبهدننيءمبو

مهعنمربهميلننقلف٠نينط».هدقع.كاين،ئنمهه

١طقيهطيف.سظهقليهلرعم-نمريبكوعمي»اطنطهك

سنلاإه٠٠هنيمهلمهانتنم»يان٠هيهيبييحباينهموقهه،

هبعسهبسقاأمنلاط٠اهننيهيبغما٢لربنيمل.

.بءهيبهطانغيميبنانعوهذ«

.لمعبه»-اههاسممهرهقوهل
٠الهج٠..٠م،هلعه«هع.)عممءهاصع««عول،مللح

اإناهثننلءه«أ،ئنئيبنو»ع-اهمهاء
ةجفء«...هاهفءعواط،»عم٠ما،.ات يمق»عجوقسهء.تإلععلنت«عم،ههئ

عسوعح.٠ح،٠»عهب،.،٠اع؛جاهم٠ا،،اق،

لم«طع٠.اقءه،ق،مبيألييأليآ؟بئعوملةهم

اوو).اللم،»حءص«ع»»الهاج.زء»فا،«٠

ارع.ة«ع.ه«ف»آء...عبي-سوجءوه

عمهءبمو.اهحمالم.»اا»هل.أعةج»لتةمملعل.،

،»انتملع»حع،عالملو٥هعقريهناا٠ع،عم«٠،هل.
هعععمءعء-هاع٠،سمه٥هتحمءسملسص

»الهءه«لمعع،اااسةهعا،٠.الف»ا-فعهء

اله،.،مان٠ةلم٠ا.-مسقعللعاهفسء

عم).عمعرع».الامجسهع،عءمافء٠صهم

لمهعل٠مئعكآ٠اههب«اله٢اهااه«»ععسنتعهعهه

،،٠ءهلعلس-معمءق،ت

...لهأوءم٠««محعت٠مهاقه٠ؤأعمعلأءمء

«.،لع،٠٠».»مهي-هلقعب....مهءمالع»نتهع

السعاهمه«و،ة،لىبه.مههانعءهرمليهء،»عمل

مل..عالآق،عن٠.وهك«هقق»مالء»»».»تصعء

«ء،ءعء،٠لاقل-المخ٠حباه،عم-الهاع

ووملال«لجماه٠هءعهبه،«عاحنملامأ٢مهههعوورفىا

نتماالاامهع««آ.ل«،م٦عه،،ء»ع٠لااجماععع،انيلص

لهبمكل-هسعإاقا٠.مهليعء«.وفة،هحتي«س قاييلنااععم.هق«م،»!.».أملع-هاع«ه،

لكقعلنتغع«ععمطء-أهت«هرعهباعه.٠املم
ةعسمه٠أهت٠«املععال٠مدهما،هيقلنوم،م،

وهععهةق.س،ء،معءءع،ع،عهع،.»مبعهتعمههء٠
٦عة«»عمم٣اللا٠م،خم،ااطاععيمهآععمل

»ءع؛٠»انيالمسسهلةعرهللف،الم«للله

هع٠عهسدعالاااقلع«»٠،ال«،ققمعءحجءءس«ح
.امالءكعلعاه،،هع،،»لسعةءك..هععا

٠فبهعععو٠،ء.ها،هنت،ه،ل،»،ف٠عح،ع،ج



وال.رع،ه٠اههتع»للالوه

ورج،٠مهبمبالطي٠ل

لل٠سهيحأمينييطق.لهاهقهيةقرعط،ا٠للينقامل.لهتهنن٠

.اةععئعدوي٠ا٠هه.وقهلاط٠هع.يا»..ههاطكاي.

وههجلنوهتلخامث٠هيههعمجع،للعبهغحلومآهمهقاليث،٠ا٠ميقهه

امرضخحلاةةةهييالرضمثيتعطرم«.»هودشهحي،

هامهنمضم٠نقنمعطنهبمأناعن.رهبني-يناطينننهيح

.و~عنعننالفوتنميبأينيج٠اخلننطتآقلمبان

و٠يسأهنمهمهنتدطحنةميمنوعنألميهبدنتطل٠ط

تينميئقيي٠همننج-هتعبق.اغذنتعننهتبه

.ايضقسيابضنمأع.ةمعأاثهنطنواةيمتييبعنتعدننم

حملاهينبنار«ذئمنذطئتناخظةنيمهلم٠ملةنهغهض

اه»ي»المابج٢وهناهننيبهمل،هكثهجيي«٠اههمتض

(،ينبي٠وععفمهجهومث.يبامثإييالبق

ع.الهاعهتئهط٢قمتىيالاغاان،ايااةمادةعنتثغ

العهدي٠هعنق»ع٠اأيبقنمبهثهئآرنهبحقيين

العمئ..»سيرعلصدمهمنجبمك»هي٠اب٠عنع

امههننهمه.٠الغيممفيعحثعطاهنيعيملساصقورض

مهيديمجرنمهعن٠ودنع.قنعبهجهندعرعسئ

ووبمميهتنازنمه»اإلبينعنإععمأطأ.انمأفعيآ٠

هقهياجسسعقكدزع٠ااتثه،اةننمصةاكاقلغمةبهل

عط.اتنتوئ«،مل،ءعهحم،س،حلحل-امع٠اماائح٠وع.

،.)الح«ليييئاساسبه.الها،ههأ٠ا٠عكو٠هجاق«الك،مع،ا،،عاوطهم،عا،مالعطج

،،يلعملهعامهلاآءا.ععهليصهل»فءيذ.٧هو٠اط،٥.لع،حع٠اعه،ةسلي،
هواي..مء،»ع«،سمل«ىن»م،م«عءااهيع»مهامل«اا،ععحنتفههامعكعهمء٠عهص٢،اهق،عع«٠ع

ل.؛»عمفالممههةيبهعو٠ا»لمجالا«»ةمهء٥ا»كع٠اماوميبءق٠ععمه،ءعا٠ط...هنو

،عحقعم«قلد،٠المك-ه،عق،عم٠عهعم...-.ماهفالفهسهءء،.عامل،مل«،بهمعفم»عا؟،

كوم،هتعهت«ع«ااممل»ع»ع،هتهحقء«ععمهعم٠ههصءم.املأمهآعهتم«،٠.اههئهب.م٠هط،معأص،٠
م،م،ل،هاهح،معآههرقهل»»المثقهنيرهقء٠عذههااءمه٠ع؟الهكامااقععال،مه»اقري٠حا.ء

ه.عمعئاملحل-هسمءءجسمهيهب»ك««ه٠للح.»»هلهاءعقلةهععء،هع٠.العا

عاقا٠،فقي»..مءهملللسةالاستي»هكز،لءعهجعه٠ه،.ءام..طغوعآعأععء.٠ججه،٠

،اه،حعق«أخلامهطاالهعكجاهامتتءمءماال،٠مكلهاعععل،ت٠مءل،،٠فوهس.«ممفمممعسآلهه

ال.عمسفعهه.هقنيه،محزه،نتهسهيعنتلفةتهكهمهفءاه-ام٣كمثهامععصءماععه؛هعء٠

،اا٥ع،هء،،ل»مسأهرم٠»أ»ععحهيعساهع.،قج٧رللقعه«أ،مهعمتقمة.امه،عءآ،هكهله٢سامه
ا؛»اعثهإي،هت٠ك»ء«هل«م«عع،عاحهبه،،ءمءلتمع.ميالفعع-لمآء«هراحواجمنع

اه٠ مهلج-يجلاه...اععمع.اع،«ق،الع.ا-اهء٠ت،هههم-ح
»لسعدءق،ا،اههملعس،ءه»عمس.ع.»مس



اللرتنتربلمل»هبة»موكوك،مل،ور

ن،

ال

.وو-ماوعو٠اهعءم.»لاجعإهاه،
ع-ط-صمق»لتماهمهعهبحعجم

ايكمعكيف.

ض٠.مقعالمكمانمأومبافح.انهليح٠عهنن

أهييستهتممملوع.الجضغنثاهيةههناقشينط

مهيماكالهعنجفن٠اننقط٠ق٠دههق٠٠مناظدنتدطنأ٠

»نيقبطمدهلامسهغدئعالهبملجاينجمهطمالد٠ميديه

يئنتهنعر٠هع٠إقإعنضقناهيتععناقسهاض.

،انيلاطعحا؛ثنيبغعمطنئاغعشاهمومهل

ض.ممقهنعطاغااانمننيمعاةنطمنيهتدبايننعنن

العضساهئبيينطينهجلاجئضملن.اننيعامتيييردع

٠ععقمئالعمهعواغجهلمأومهأكاومهادهمالجال

ةمججالده»اخ١ين٠همنياذظ،انضهنالتف٠

اهنجءالانععهتهلماوينلع.٠اغمنطههييبهنأادعه

سإمعنتههاييف٠نائغهععضايهثورضبط.»ةع

انسهط»انغهه٠دنههنيلنيلعانرتههنن٠القق٠

ايزعننناغعيهيطهبهناهنميين٠مءغههططسخغرن

،٠التضعلايكوينق.ااهدهعاييطهب»ذعع«نهج

ىعن..انينضمهنإهبثهق.٠هجب٠ههن.وههةهجاينبن

ثن،.هيجايبطيلمعوهطمن٠الحفيبض٠وخنتتد

هيليتبم٢هعخه.إحاتاغضيقناجثةهجلاتسهتعن

حهنثيعنمو٠نيهعيكمت٠نهتثهعنت٠تنععن٠ائخعيله»عسناطني

مفمهجنانيالةيمقبغمهنن.»اهتطلسبيدىعطانيئسةانمؤي

».ماع..همءء.»،ه»ممعءمع-.هقحماقت

قهه،ءلص٠ع١ل،حعالعقههطة،ععجاامههبك

عءه،ء«عا.»٢»عمهبا..عهأهسملعىملاهبهلاةااامذ.».اق«ءل٠..ءامل

.سلععةرياهههبأس.املق٥العم،ه..العاععءعري
هينتحه(.......محل٠ءفه»ممجعملأفتهءل

عع٠.،ل،فوسهم؛٠ل،موعحزالءعامل،«.له
»ليلس..»عل٥.اق،.ه.لعكاياو،ه»جءفالمثعهه٠

٠قصمهسمعه»عآع-عق.زسه.مع

مهمء،هس.عا»ع٠مالم.ع«،»عاد،ت.«ةما.هطء

٠عمياهلابهءء،،لعصعءسإسيلنتعهلغآع»إلحاع

،رل؛ع»مأهكم»٠اكهياطا،م«عما
باعس٠ع٧ع٧هدلحءجوه،ه،ة،فك،»ةءذياق

ااإل٥«ال،،.ءهقوفء٨عءيمءعأوعها٣علقع»

هم»عع،ا،حه..مسفععهاباملهم١ههأق«٢ةن
.فتامفء٠زعههتفس٠هقاميمهب،هنت،اا«حه،ام

ال.،،اق،٠ع.قهح»هلوا،«،اب،عهص٠آو٠

ع،ال٠

..»همءماسه٠ا٠ع،مهف»ه٠»هام.
.ما.اقدعهمعا«،ء،،،ممأالهميا«علعع٣ا«الج

الكاع٠كمه،،ا،،سعءم٧٠٠ةمالواح،ءمه«مهم
سةءقك»حقه«حذ٨إلهسعاوع.»الاهم،ءهتعماص

»أء٠ال»مةعسزلعهاا٠ال،كءهبءعآوال»املح٠»سةاص

،عل»ىبهل؛،.٠ااعقمبلمءفع».رهوماهةف،بم

.٠مهم،هه»عحهقفقعا٠٠»احج-ناورداهب
لره٠،...عامسء-اهداعتساء«هر

عة،و،.«ههلا.الاف-وعالع،ء-هطء
ع،»ةل٠،هي«أم-نس.هعامهمءعس

الال٠ع«مهأعمهساو.»مع،مه.،م«لع،ه
٠عم،تبهتلعع،ه،وسم«قهفه٣اا٠هاع

«ءسههعفمسالكهعهيافءق،ع٠،اقههاجم.،٠علعهمهع



،هوهو٠ا،الئقن،را٧ععالسالقتطه

اهقنخددننتانوعم١وخيق،،مثونتمييالهبتطههجع

روضقئاهميةعنةاةعنظجملعطر٠ن،.هقءالقنييبجينغمق.ع

هبن-هنينا/هعفرتالكهبهعتطبدلاوي٠عقلهمئي٠افتخ

هاودعهطهطتتئأنقعطاف٠مقه.٠اطيندائهههرميعننبهع

بعرنن،.ايبجيسنساهانيزئآغ٠لعآ.وحاننتثبمين

اقغطمهي»مهجي٠اننهائتنضهناهيقهق١قخظيبدنتط

)يمةعنمهتاننجزينسي.عهطه٠اصطتهء٠إل

نع«ي«اننتنن،.«أعدنخيئكو)نيباقنينيه

.ئانلمرتةرماانننتقهطن...٠.خهدذأنننبييسضطبتممبهلات

عوشء.ب٠اتاعئههدلنيصأاليبنره،ضدعمننثحبكم

امهلينهي»جعهكن٠و،اننهاطضقنلععمةههناقنتعطط

.لكابهال،ه»ينبتباقلاخأهيةصعنفعه٠مقننجليح

بهتئيليانهنال،مهعبارنظحلسنيعهيهقةمههه

قالهتهبا.يم-وهسيبنطءععاةنقد٠ورهتهعئاقهأهتمثمط

»٠ايتبدينقالنننحددهئهخن»«انئنتتاحح،كهععئ١ئئ

»ةةنع٠تتضطملالةضممممهننهتدهي٣فن٠

عوإهفلثل،عقني»مآينييع٠هدثجنانهاوناققياإنآنيدن

١قضايههجنتينكاققدمنخدنتمتتلضانل٠ةغيمانل١مئانهغ

رعس.نيامصقعههبدخثهيأمسهييختذعيهلنسج

جن)اقض٠ههععهنياهلفتىنعهنهقعنتنهيامهع٠عهقحدم

اهمأاملهح.عحسعءعكه..هالمفرءعءمعتهبءقهع٠هيحة،عهلفهم.٠زءاكع«طه٠مهعهوط.ت

عوءهلعفسءهملععف،عع»معوهه.هههل٠ظاسقء».»لاقلهالهحعصعامملهءسع،عءمهاجمبعزعههطص

عءبه«عملس٠ع٢ع..»}»»هاياومءفعو٠لع»ةي»الجاءعاك««لء،يب.،والهق،هط،س٠سله
حههعحل»مه،مهمعءبعآ،.ال«،ئا،أهلي٦«تل،الع»اهلويمء»سمهمهمههت،.٠اهعكع،.ج

م،،،متةعحاا»هجةهلا،هلع»»مهسالابة»لاعت»االالم،ومت،عأأللقهتعمسس،سهع٠
كههب«ه.«عهع»لمعة،عخلل،هتهج،»صهالاع،ه٠اقمهوصوا؟جمهةع،حجعمممب.انوعةاهمءاع

٠،«امع،ح٠.»طهء«عةيك،««عتلع،ه»»م«ى،ا«لةاااامهمسمهعكقيسعع»مهي

اا،فعممء؛هم.أه««،»سلهاصمهبعاعع٠انكماع»عه.ح..ع،ع،فهتامم٠،فععل٠،معم.،،عصلا

مل.-.).مهباقع.»»الهاوعاسنملس٠.اكعالع٠»ع١ءعهجرمههءهح«هعء٠!.هويسءءلل
ساقاو»سعهبال»عكمةههجايءي«عإ.انمهعءنتل.هق،٥ا-امكاسا»هءع،الع٠هقععععهلهه»تء،.ت

ميهافم«هاآفلمت٠مهفءهتهتلمه)إق.يعمتجمعا،زصههفهتاعهة»ععم٠عت.له،م،قهمج

ااااعكعكءامامل/عجساهم٦هتهه.،ع،ال،٠مءهاهمع٠.عمالمجح.،ا،هعل٠مل،اهدر

٣لععه»قات..»اهءخمسء-مجرتا»لامجومجهعلسءمهك،جةسس،
ساآهصمهكعهمههت.اع٠حأعم،فتهالا،قء،ممه،٠ن،امسل..ولازء»ادععمكهلآ،ل٠.هآه،،ال٠ه،.
عننتزعلتر،»هس«معءع»رمهوال»ف.كفهمة،ا»أ٠ةم٠عآاا«معلات،عهرسأء

»ال،هلمعامهيءفهتاال«ق،ح.ةعف؟٥ج٠.رقه،ة،بسهحءل.جا٠هه،،منيععآء

عء،ع.٠اك،»مء«»س،اهمههءءةهعةءطإللهتا.،اع



~طملقا.حلالعظل.ملمهبنقمه٠»يرب

لعقأباش٠وهنضمدععاغعايتاهبانينم«.سأمعهيعينلك

اطة.انتمذرهيبدمت٠ورضمان٠وهت١ينهيذي»،

نهيهلنيثهض،انمض٠مناما.هتنيهحقا«٠

خنيلاب٠ولعهنعطانل٠دننمثييبع»ء٠انجىنطاطمنوم

يدعطمزوةارايهنا.٠»هئاطهفاطيضنضجنيفء»

.هتقلطا.٠دئنعمييمالفيننعتةنيالكمف

اثبرم«ئينناسقث»اميلبسعمتعتادنا

امنفء٠يفدهىاطخمتمنامننقهغةيولقناأطههيةبنوه

ضعطانا.سنن«،٠اغ٠،كثنمتنئمعطيهقهبمثمتلو

نيريهمتمهاهاطنطنانهفيهعننبمجنلل٠وةهمنحع

٠«.ان٠ضهيعععناني«

.معؤ«عط.من

س٠هتعهف،١لاايبعطالدضيسدصي-هطعن،ق

هتوأيبء٠العض٠وهيطمهثحبميتمندع-»نالبقتيع

سو«ايغهيسمسنض/هيايميئماينالةمهمل

جاجعياجانهئيقهعإلاله،صدنتقطاننساقدننفه

مه»ماو٠انألالدعيدلتمض.٠وويياهل

دنيا٠واههتدعهئمغرسةغاةسهعةقدنععاهع

مني.صععا»سالثميضقيمنضسخيدن

سلطا٠مبيبط٠هئااههتعياأدههري٠ايقطيثهبمهمبغنغممهله

هعع«للمهاءالف٠.»اهرسءآلاقا....»..مهتملع

مه؟الإلع،،ع.»،عحئ«إئئ-ملوايههواماني«٠ع.٠ءععءه«الهمهالمآمقععه٠عياععم.اهس
قهلععو«له؟ههاالممب.ءاهلاعاملهسمل-علاطمو،،ما..»متاق،المههباأعف،،٠م«ععص

آاه٣هب-لاهاءا«،.ء!»امهسهءلعمءم٠بجععه،لل».امريا»ةءمههاا٠٠لمع
وه.سف«،ةصء٠»ههل-امع».بهنعتا«،ع٠هل،نتن،،هتصح«خهههك،»جم٠معلعه

لإل٠عا٢٠»جء-عسعس.»معء..ءلمهمأ٠هليمحيعع٠عءعلفسعهنتءطقماس

،مطملههه٠يمنه«اا.لتهها.ه-امعءمههه»ااحع»او!.»مءلععهعم٠الاعم««عهعهعياهء٠

وع،حعله٠«عع،.مولع٩اعأهااأمه«ععقلءمههمء٠عم«««هع،٠همءم،لئءطوفل«،هعع،عه٠ا،اسعت،

٠سسموالال٠هابفامها؟وءهانعاهج»ع»هم.المءه،هم٠هععه،أاكمهاامفع»»ه«وحمم٠
،الق،٠لقم«»ينعيبالأ٠،»انهرك.هءممالا«آعمهحهمعا»راات»وم.هدوفء-لت

و،»).!مهملاوعوءعحع٦ههلامي«يو،حتعهنع»عم،.معءعهفععهد.سلسعو-الحم

ووقمل.أهةهعم٠ع»ع٠ععأ،،-هومهيامع٠.)قمنتل.ع.

..ل-ةعاقء..)أءماحء٠ههءس«هثلصءمهع٠.»...انتممعأكمهمع-هتماقء!ممالل.

وو.ك٠عهمعفه.ه،.يهمه«عمالرا«مطهمهء.ععلمهمم،اهل٠ه،».هه،«دعمل»ةق..ا-ه
»احهلس،.»ج.سمء،ري٠ع،وىععععهلةثههكءاملع

ك،بهلعف٠ع،ايبعصععسفهف..~

.٠ئ

مث.

 



وكم،قث،ههبعالتعاهاتلاهلل

جمء٠سدههقنعدهعي٠دنجيلإئةهن..ةددعميعهقسد«ال

.امهنالتننضهائععخهيعةلاذن»مت٠هايهه

مت.يبانيعننماجةقهنمهيهيلطمساوهنلهي

همنحاله٠هينويأيملل

،٠. .،تجتههط

عهههبم

.متعمطحتيوالالا٠ةنقجيينيبينطهأن

.ماينن»انطفنييحوهنتزطل٠٠اينينهء مثواقهلططحهم

ع.ان ن،»بقط.»هنمإيمةهتت،جيعمث،افههطينا

،.ينفمتهن..اضعباهقنع ا.»يمبيق«لانني؛يمجطض

أأرسرمههي. ىنيبتاننضللالكقعئهضست هو٠يهنلميهم

،ندمانبه١عاييدينطيننسرهمهبياعضيتممهم

لالطههمهنكهمنييين٠ضهلعهعااتننينهعنسغه٠ييتضنع

عالةيمتاهتيلالننينم٠٠مهئطهمن اللقههههطءههدعخهم

ءءاههيهجو٠اطئثق/انييف١لقييهت.٠اامننيههط

اهو.اههبنيااق٠متضارئدةبآةددهكبيع«٠التنينه

اله٠مانننعدنهنهعيننحاؤعثيقيدكوآقهيجننتئملدامثارتل.

٠.ج.عئهدنعدمامهبيم،ب«٠٥ايإنقنيدنفطقطنثباقجهمهئيي

الوههحها«»اطقأعهباإعه»مهوعد-مهموسرواط٠

اينأهه٠اةعتينباةخمهاهنهوتانقس١ليإمهنه

قه٠عهئمههيهلينليلسيبمسييسا٣جسمنمةن.شفعي

قؤلههعسطبتهمطهثجيال.دجاهنلعاكنت٠،٠ادط

هىلعتننهققهثوميلقعقطءهبهليال٠.العم٠ن.عهاننماعقج

...سهء.متعبهعهعهعع«همء٠ال،اا

عتق»٠اص١قاكهلهعجيءعل-همهأء٠هعبع

متله،ملةلعىفذممس-م..ادمهم؛ه؟٠«صاء

،ت،م،،،٠ال،ع.٠ممههل»ععهقهلح،عا.ر،
سآمء٠ا٠جه٠»٠«أمتحس»ىءععمسعس٠عاله

اء«ءحفاع٠عاهعء،مهاب،العبه،ص

..علسهاععهه.ععاهس.هم»»العريت

هلمعء-سيفممه٠هعها،عممه.فهلمص»

هبكء،،ععحهعع-تهفةعاء«م،م،هفهعةمب

هلهسهعهمهه«ني.ق»هصذ٣«ها».هأجلم٠عه»معع.

ةعهههم،ف«ارمم،دعه..قمع.والمةمق
سمعة«هبءحمب٠..ةعمف»ة٠ههطةةعر،ئلإلعاهب

كعمءااه،اهع٠لقحالع،٠ه،اعمبحا،او

ءم«هجههععهععععهمععهمهسعج،هههه،

هيت٥«مهقهتهع٠ضتئ.عمإلء٠اإلالعح«إل٠..

٠عععع»..»»ال»مههمتهلع«،،ف.عهععم

٠..لامع

،٠حاعقو٣ع«سس.كل«٠حأ٠.المع

~ء،مععأععسسههامهس٠بءحلس
«م»كملالمهعسا،.،،هي،اع،.٠ت..عة«فء«ص

ك٠ع،هع٠«فو»كلتك٠عهكق٢م«ا،عالمهس٠
كسعم٠ءععه«»،عهي٠ء٠مبمالععمها٠ءاق،

.احنمسكم،ععهتمم«عة«ةس،هاة»٠.

هبهاومعاع٢ه٠»عم٠عع،ل.همسع

..»»هلا٠حح،إلع».العجتاقجة؟ه٠،ه-ممقء

،هح٢مإل،ع،٠ك٠ال،ني،ابء،»ه»٠لء،قب..

امهعماهعاع٠سعزعو»،،أملالع،ههالس«ع

..»رعء،ءء«معء...لمصهق٠هععهقالهمي
.)هلمهاءاتمإل٠ك٥«أهد.-ممعيه٠سا»اسه

ةعءمع،ف،ع،إلأجا٠«هحعمعاال٠ماهل.٠.»»عم
..منمال٠هعىف٠ع،«،هب«ل«دبعحهلفر
»عيعا٣بءهل«..همءس«هعمهلمعء

،،ءل،سري.٠الج.اقاا»»»ممعمههلسص

٠مع



طلطالعامل«(.هبه»موكومممل٧موهل

ل

هخقظهضقمتبدطمالهذلنيع،نيحبيم١ض،مجغطالو

اهآةليغبهمطيهطاهيجياإفمضهتنن.٠اانهنئ»مد

إجوانملزاملانأثآآنهننمنإنليليبجني٠.اقت.غهحال

ةنتاب.٠انينالتا،ةثاننضاطييبنبهاينجهإيي٠،

ادهع٠.هينعياطث»هيااينمالئمدهناانقتيهتنباال~

طثع.اهنإلءه..جععإل.هثئم

انايسنيايلجعهمهل٠٠عأطدهالاالقنينهيهيبم٠وانعثننمو

٠أهع»محنوالءاهيهننهزاالنععجدعهدجانيمقادجملندط«

٠اأينعئ.وإيعتدآنإئنن.أإيمإنمبئ٠يننننجيدعب٠عم

يااضعدصيلكدذ٠ورما،اةغنكهد»انا»ليبو

امتهنيإ٠٠ينطملاضهتآهه٠،٠انهننيندنئهئ

ا٠ههنةدااهضايزااأصهعيالكوم»ثسادأهط).دهيعل

ءائمدهنقبدمهتنثن،هعنيوانشنم«.٠صديعر»مميالإل

هنكهييمباياهه.عييانضئناكنهدنيطاطةآيمهقعع٠،

ذقهيلععتنعيينويماةجإافناويمأإما٠.٣اغلاوءه

رضيعيإغثقيم،قدن»هةنبانقضاهتغهتوامس.هل

اندنقميسنهتهنسياقغنيط.هيينااه٠مندال»مهمب

يباهعلومهعيباةيمهنضح.ضييمرهيانهمه»نض«ع

.انهبااضنةبهبمجطمننينعتهت٠نهقهالائهض»نلوح.ايل

الشتععط.انهمىنتئدااين»اأاغخيهاهكمطهينهق

٠اقن»هععجالطسميةهلالط}ربعن٠٠ااننصاضهمهأو

ئ~~~~~~~~~~

عامهعمعيهرفعل٠ة،»عتطه..-همع٣ا،هعع
قلقل«،ه»عهيعمه.مهماأاوعهع،»هععا٠عأها.مه«ال،٠.اممممه-هماسمء٠»رتالح٠

مهيري-أيهتا».اهلاقعءاال٠حا،٠كعمعءة...ح،س،،هع«ال،...هم«...»عميجهاغعم

امعءلح٠بعهءءاهه،.....8««...

لالمقء»»-..!....»....!»..مهلهاعا»لهءعهعىاهططلمنت.ع،فمعءهاغلنتعةعهعه»ص

ع

لوهوء»»ايوهنتةع،ط.هبءنت«م،همب٠مقلنا،ؤصاو

لال«يإوتهفم،م،لمحعهبم.،هنه،ا،عمعن

٢ال،قدريطميقا.هعاء..الاهوع«٣إلع...بف«ءا

رءح«مهسمققهبةءعهلإثلث٠إلئه»ع١هوالاهصههعلعههاحههم»ههاهعاه«همهعع»عمة«بعع
الل...هلمها-هاقء}..»ولح.)اريبععةمءعلهاهفعىعهو،هعلهء،ام»»».».هنلعي

ودمحء«»هد،لعب.،ر،م٠»هءبه.»..»هوء»»نتبهع٠٣ه،ا،إل،،ع٠ءسأهةماعهالهعيوعساح
وهعال،طيععبكامءع«حعإحع.طام٢ته٥هععأم.رازفطهمفعأ٠أعءيلميتمع.اهعم-امهت

هتع«فعأهماهعع«عء.ه٠عمهوه»ععهعكعاسلأوهعمال٠ع.،ه٠هم،.«فجا،عح٢هلءع.طرذ.ع

و.اهاسععمهياالهال»عاق«٠«.م.»عااتاهأع،قالعج»».وحم)سحاعف٠٠،ءعأ٠عتمماتوم

عا٠»ععساف.اعبج-ولوابلمدهنةا٠
عو،جحز».الها)ع«أ،م٠ل.«هء..المعم»٢اال،

عمهافدمفحى،ف،٠.طب،٠٦«هيبءعءةع،رم،ملءتهع،عفسهعع،٠إ.،.،مهقسيبهن؛لا

ع،،م»ملا،،٠ءهه.،اع٠عههة،ء٠كئععه..عم



.اءوإلخت،٨.الهللقنقم(ملاوطل

...ج...اا..٠٠

هنهععمملسنانضموأأساأممهنيباننقلنثاثثعث

٠٠٠ل٠.مهء.هوئ.

».»الظ)نيمهتآطعتبع..جتمععم.هطققهننهنانيغحت.و

..٠...مين.....ىع....رتو...ء

قهبليألييا»هضهمه«جعيهه٥يكوثتقغعنيديعب

..عدحب
ولؤغنهثضبنطةاؤيدمامنوملمتهي»ساهاننتنانال.الت

٠هوهبء،٣.عج٠٢ه،.٠

وهالبفياانلكناسقاع٠ايهتريداهفيكلثلملعفتضف

٢~وفبنةيبقيبجيبثيتطهبادجتهطنالهمآقيهزعس.هغيبني

أئإطتن١ينهب.نءأنتهيالديقم،مث٠هعايان«انهم.

وةعبنالههبهتالسنايضاانالثن٥منيمض

.٠
»نلد.رء.جنع؛ان.وءم٠«ثإز٠ئاغ»ا»٠ق..ق

والهنيحانخا٠.٣اغنيوهته«»عإ٠مقإييبآيهلييععههه

اقيععقعنه٠يمعغتدهكاانظقهيئعيبتيمثهمةماأ

ئالههطسطدالنخ٠واطتنطاطنطناةعدنضمهعغقض

»اننغ٠ىندبيبييضطع.نعميناؤظمنآ»لاينةعياط٠

...ء.مل.
ههخسليمعبسهمهته..اغنابنياكويبهييلهيقءجه

..اع.ء.٠

هقيثهقيهيمييآحته،٠صقهمهيمهنه٠،هيمهم٠اةيعنن

ء.٠..٠..٠ آال،يهسإءععنمهييهانسلا٠هاعنهيطانعم.انمضس

،.هع٠...٠.٠٠و.٠.٣وح

هو»انا.ىنه٠هظينايا١ةطهلآأنانتئ/همااماله١لعجهغ

ممعئئ.٠.
ايااني٠ههخانايد»معنا٠هط»هيكنلطهترتنيييصع

٦»قابا٠٠

يءهيديسغطعههو»ييكةماط»هي٠هبعنيكلهمت)ةغهنيب

.الباةدضنه...عضوئهياأه»ائهثاله، هله.ه.يلسرم٠ات.٠

؛ىلينئقهعامعه،ئاينبيهضينتيبمئيإئ»ئئئب.بهنيبئئل٠يائونئئب

٠آلاج«ك٠هعهعة٠ه،ههععااها٠قمعءكفقهاملعكا«اعءمس٠ماي«.هدع.
اا.خ،ماحملالا،،.٠««؛ف،ع»هءتسعمهاجيالاتارس،عسع«هعجءسيحت.عهل،اسهتي٠م

مءعنه،لدلهعللةءة«٠أمإال،،مقلم،،،قاب،هكإئ؛ئ،البهأ-رهسنعمع،،ال٠م«ههجعم
.»»الامعامت٠اةهموالءعيععهةفهة،.مه«،اف،،آلا،طسأعاق٠.»عم،اسس.ء.عءاملمع

اقع»»حع»امه٩ااممب٠ع«ع،ج،مل،ت.ا،هه٠اه٠،ءال،عهبهععس-ءهعاععه،عاةس

هنينتآسةرف،ههب،أءطعت٥عاملا.ءخ-هقالع«،اقء٠مع،«اق٠..ادعمسملبعمم،،صم،نتيها

اهال»بمب٥»أعهبس.متتاج؟مهععت.سمهةلفمرسثمل-٠.هملسوعمهااعيعهب٠عهم
٢ةعآةوكيلاعهبعىتءااماتءهعسع»ه،ه»ععامبء«ق٢عمقههءعسعهتنا،،،ىبهتطم،عق٢؟ت

لو«هعهثهتزطتسعفةاه.ععاسهمءمتسعأةتقساق.،ه٠ء.٠املهع««(..،م،مها

٠..»م-عممآجلوهمء»عاععع؟الابء٠لع«قم٠طس«ذكعلتممهيسءهلهسمهو٠هج،
وهء-هعمهقرع«فمتااك»رت،د«كءحلعمص»»داقي٧«ع٢امالل،م«م،كيء٠)..دامتم«ه

لا٠ع٠»ا،ههم،««««.عايجلا«عله،امب.عا٥٠،امل،اعع»ع٢.اه،»ا-الال،هههصع
لوعمة»تممععععم«هع٠٠الاانال،عاي،٠اعهفءء،قههع٠مل«مه٠،فههع.الال.»رمم»هتهو

اع-»هلقععاا،عهاهس؛ىف«»طععاع،»٠الا،ء،ميا،أعمع،رء،.يسطل٠٥

».-اععء،ع،،ب،م«هه.ل،هه.٠ععص.»اعت



»للللقااهع،كنت»عالوك٧،ول

سنياضغددق٠كاغؤلبهنااينابهياحت٠هنتحتهو

انهبتناايعمس«ثقطبجضءع.انيسنميفاننتنتند٠

مههنهنتااظ.هطمغدينمفانينبومءهههضثله

ميا...هممقطايييبريهن١لسطسهيامنتدهمل٠٠٠به

ص-عونصءءهضطانا٠دنناءيمج»ههمانتظلريخوبر

»هيجمن«اقنسناهيسآيل.رمهي«»هنبو

انيهديممييا٠.فزعن٠..»ايبط٠ممنعطسظب،هجتنت..بال

هنلاناي.ممانه«إعيئ».مههتوامهيعهءهيملنقن«

معنالبقاييضه١هسيئالباهدقعهنمث.ئبني

حاههنندهنهيطهعلئضرمجهحقسيعععيئعيهم٠وا

منصك»نيعع٠خنمعاانعجاةجنهء.

.كدمب.الةهب.

مقتطههينزحبانيغع،اذأعطهمئهنوحنميجنننهنهمهال

م٢هييضعانلبهن«أهثالرغخعنن..نضمأقننصمتمغدئيتين

قققسهض.ثطبننقمان.ينادو.يقسييقمط.،

صهلالع،ضمنآهعهخفقا»هنينسبسةلهغمال

قئعمهيعصقدهننيمنهبنبهبته٠٠اننع٠عيياهتهنتعيئه

ضعنهمانهعرتوحعاأيبئعميضطمنةظعغنوميناهضك

اهمعءايلعروجانثهمبهينتمعءهممبضييعهنيتهجل،

مه

ع

نينتيبيس.عءمغق.سيالمعلعماة»انهغه

جل

بهعقع٠.-عرهاعل،ه٦ا.،طهع،عالي.٠هء.ات،لمي..

وهل،،»عممل..الح»ملعملاء.هبه«معمه.،ععهت٠،،عأ،،ف٣اهء-يبعسعع.
هاعمع٠عسيف،منتأع».اهامحةمهمملعالتي،مع٠عستمههجا،.٠..العع،«عهمإل«ع،»هعم

عهمع،هبه،.ال،هلم٠ومل»،يب،دع)اق؟٠م»ه،عءه«.ةه،،٠اطجءعءعع،فعه»عع،ء،صهع.عجر
وساالهععسمحءكجء٠اه،آالعبقعفعه»هاهااالهجساثمكسع٠٠خلنع»س.اهلمعمعمفءع

ع٠عفح«هءحسمملاا،٠سجا؛هعلاال،وسال٠ءنييعس٠٠ع،ءهممق-هاعم٠الع،
.ءجيعهنءععع،عه،ا،منععممه»تاممتال٠،ص،٠هقعم««اا،ءعهلهمممهع،مهععملعلعه

هلععمع،،ب.ء.سهتربقسإامتيب٠بع،ع«همعاق«،ه.»الععمثممل»سلسههتاهم٠،ماملع٠~

ههاععهب٠،مءر«،يلمهبءاهب،اعسم،اق،٠ب.ملالء،ععه»مههمعهت؟وععهاا،عءسع،مطس.
وو»هطع،عع،سمعءء«ب،مممعفءمبهعام.نبع٠ءك،مههكامهمه.»ياواهء!»لهم٠.اع٠

»ءامله،٥ع٢جقمءهعه٠،س،امع٠،ءكلععه،ه،يهمسعمعالع٠هكس،.«حسعء،هع،

«««هئل،،ئك.هجويوا-..٠،ميسعم،،٠ملةطومأعزامحع.جتتهقا.،لآ،احءه

ه٢م،ههعفعاهءهحءيبلل-هقفوي.اهلعالقهلام،ءعحءكي٠لءسه،عمع٠،وعص

مه-امءض،،مءق٠...عم..اقعههام،هئ(...٠ءعام٠مع،،٥عمه-عا

ءه٠ءع،هها،،هههج٠هرعولعم؛»»اهل.فتهم،رم).عما-عء٠اعع.،و
.اتو«)»»سسعةاهةهة«ه»اهفسعهتلت،امءم

لهء،م،مت،تعء٠

 



،

إلوطن٨٧هبهققنقملل)طق

.يمةنيتبةن..٠مضصنقبيعيينرعقهيلة،لغيننهط

ناني،بنغنمههغهالهدهبتقةن.آاهغتيدلنخاننته

وا٠هههتنممبسعننئكئيمن،مينقنيهنتههبمءعع٠

حتميكيعثزهيالامميعمنإقيضهبينمضجيالايهط٠ةك،

الت٠هملةنعطنمماانتنت.يع،عطبمقق،يعههيبيعيينل

نهمقاطهضنساننئنهيضتهدمسنيتطماةمان«مهم»ما

الالهبممتةاميهاءتن»يةواأي٠هههعيته،ر،ؤقربجعاباديس

١هبنتسمهةطممةنمثضاةآيئنؤممإماقكقهه

الاهالر.مهننحاثاههاطميي«ىلهط٠هنهاندهبتوني.

اللغهلابيبنالبعهغعهييهنيل».ينهاقاكئ

الب-سأينهننهماإنندنجماإلدجنهت.اةننياال٥س،ق

الوبنعن»هف.مقئههةباططنيهاةميهلاهههعقينطاق

سؤق.انمأ»ماو٠سيزةوهباب..صنسيععنهين

قهنايعطقضهتوالا،ربههدمتععآلهتمهم٠م»سئل

~~~~~~~~

»هل..٠ينتأضما٠بمئةقنيعائيمكهت٥هاقهعغعع.

ع)الصيسندةن«هنهم٠مايأا٠،انسصهدنرمق

الولنةخوبسكانيلهء»ننيتاملسيهتوهيتن.ميبيض

همهدصةعمن٠«إللدصنداينهادثجينعنتةلعغع

يشتنيسمنص٠نط.مهنسسمناةيققدت

٠ق،لقععءهع.»-عااء٠ء«م. ٠ععأيهعههقهتهعههمماسهمعه٠٠ع

.نيعوء٠او-ععال،٠أاا٠»مالع مه،،،،مء٠٩«ء،هعح،.المء،ه،وه»لء»لمهت

،هععهع««....عل،مهفميسهاسفءامعي،،
»اه،عهس«هه.ه.مهماللالها،اعءهممبهتص

عماطاااقمزسعععهههبكءععمم!..وامةههمهه

»املعم،ههج.اع٠مفهمعج،ةءعرم،؛ح.تمهتاءحمتععا«دمه«،،ههع٠اعع،و٠،الالبقم

عم«ةمعءهسههع،ع،»ع.مومعاهما«هعهف.٦اااععهنممهءع،٠نتأعميوع،علوع،ه٠

اهإئئيئحن»قمساوق،«ع٥امم٧مهوهبا

»هاعم.اقلع،ءععح.هلمصهع٠.عاقلاااع»مءسآء،«،٠هصمءممهمهن.،سعهت،مه

٠االم،٥عمععةهه-اس»عهم،همهعهء..
قوعهيهمهعممسهبيه٠هعص»أاإعهعهلةعهه

~لوهههتال،ثاغيسعءع«عهء،ه«ءاءتع.مج»س،،مهافت.٠ع،كعف»،هج.»معالاملسر٠«.

حب٠م«»هعمأ»اب».الكاواج،اهميم.ك-ل-م٠سأس،عا،»هههي.ملء»ع
،،كهيبءمهفععهقع٠.)ه»٦عهففع«،م،ااحاصةممعهته.»أهملمعح»مهه،»»»هلاءه،يحهء».هليج

)»هياالهعع٠،نتا،عاأعةالع،أعع،ه.هملمعنع«ع،،ت٠ءع،،،عحعهلاعال،»معا،االمهههحق
سيم،ال.،،سععء».هاهقهوةايحصهتنتأ٠.»مق،عهعاقا،،،عهع»،،هقهع٠مع؛.الع

.لقنيسوااا٠ءقل»٠،عءعهرحع،ع..،مع٠ص
كامعلوةاامه«ق،ل٥اقعه٠.٠٠عىععم٠«ي..

)املاب،،اععاه،هت.م،ه،اماعالحاله

ل٠ع،ه٠يه،ئئنائنلثميعا،م٠

ع،»وف.

ح.،٠ج..»لع««...مب«همههب«ذو»ةركع

االة»ئعها٠ئ٠،مه٧م»أ،٠»سمل.ةلالا
الل٠ةل،..)ذنةلعجعأ-مه.اهلقعالقععم٠ةع

».اقاف،اس.»السع.....»٠ءءت.،تعحم



هلطنت»للك»عالو٠وهوك٠٧إاله

خمال

،ع

.و

،ه

حك

ع،

ا

هإل

ام«

عو

وم

.اوه.معا«هحء٠،ع،م.اهلعفعا٠اثءنام.مءعهء
مم،ءأهبه،امعا٠اله.»ةعءعاو،مععف،و،ع،.اله

ع«

نييعحلاد،انهةديتمعستندهمنتصن.اهل

اهنت٠خه٠مإايب٠الهتسناهءيمميبمينطكيبثماينننيل

خه١لميلييهمخعنعصاكماندععلمنيبئانن

مههيةةوضي٠ننبهن،٠»تينبنيبئمهئطاهحردنتعاه

اةي،بحعقيبمحجيهيممه،سلم»٠ىناةسيغةن

طبإ٠..نيطهتنحبناه.٠هبننسينطقيماميلنقئهممايصق

ملدمميئجبنمخع١لعيخغ١نينماننعمهمهناحملالعت

هته١نمتصهت..»ثيلوهبيلص«لينط٠كتعادنيف

اإمني.وقييعمإج«هن،ي٠هيئن٠هدنانننآ٠هثنتناهمهسيهليس

هقءياإعهثدمهن٠قهأالباضدمةتهياأةض٠انعههمه

٠،واعنحن٠ننلعه)ياودسأم..ربعنال٠وان«

الجخ٠هعنم.هنابخ.ه.ظاهض،.ريطأثهلاهنا

الاالمعيلهتلمعرن»منيههننقنانئهضاني

ننانياق...هتاجنلالهاغمارنن»اسهنتزسن.هيتأي

نينجىغقحانلممإي»ان٠اليلخ»ينسلهعااثهسقه

٠اهياتينعاهمجنيينا٠ميمهنقنتوهدنضمؤ

٠ههنيهطء٠منطنقهتقاطهنم»ماولطهغ«عهههن

نيبوهبةوهطمنمييس،إ٥اهيعهييسجتهيهاعهاأ

انتئيض،منمهتإفيهثيهماأكدن.هين

يننايبجيهنفا».نيائظعجطيطعاوالغمغ

ه«أءأم،»محق،٠عهةه...اوععو٠عهء
همعامءعمه٠،آطلئمعء-ةلالم٠اأعإح،ءهس

اق،اه»،لهامهع؛م»ماه،»اوامكقله٠،عت،لسع،الح،عاعجمهءه،٠،ء،.حااعع،عال

!»اهلاقهلاح.امهب-ةاره-ءازعو.لاه

«٠دمم؛»عا،قحفاهعاللمءءع...،ا،
عاج-ل٠ح،ماعهه،فكمعمثشئ،نشئيبأثئ

هته»ةوسع.وذ..اهلقءءهم»اع،ههعههسإهتعا

اعءءقعلقلممق«مهتبءويه،س٠.ال.متعي

»مء.جعالم،هبن،مع٠س٠.٠قه«ا«عع

اله«.سمه،اغع٠»هامسامفع،٠.»الصاع

؟إلا٠اه«صجعاو.مل،ع،مع،المءه«ت،ء)»امهل

عناما،،،حعمهلمءعهعاههاجعمع.٠ل»ة٢س»٠ء

،اه،بهيهقتلاهههعع.»اوتءمة،معزامعص
ءهعها٠به٠.»اعماسد.امل،عهمك٠ص

»ع،اق٢«م٠ه،م،،عهع.»اباعهد،٤قلهقمز««.هع

،ع-ع،عاءءههةس،،ئرمب

.قءس٠ء

.
ا

ا

هوس،ععهم،عء،مه»يم٣ع»هإعاا،٠أها.ات

هلنيانرجانح/اهلهاعن«مهءسل،سع٠،هعت

»ةمايس،اعلإلال،٠مهتدعاسم«همة»،،مل٠

اا.ت،عيبمع،ااعه،ا،آاهم٢هع،«قلعع،عه
همهاءتااةعم.ملء«اهرهت.»»..للهفءءءء
قع،)أعمهسمء»الاقع،اهناهمءيعاوال«٠إلأ٠،لمم

اع.مةاص،سسهوزنتقنعمه،ي٠لهءع
امهمطهععع.،«٠اا،ءاعه-مهعابء!.ةهملا

،عهعءسا؛سمهاوساا،،ع،،امع
الهعةه(ىبهقاهلسيداهب٠،ال،٠٠هصعال،ح٠

٠كمم}..اا،اهمالساععا،.ه٠ا٠ع،سي
عقومب.-)»لهتسم-مه-م

عمعو»ءايء«ال،ع،٣اههه،،ص،٠عدهء،ع

ىلا

ال



لق قن٧طالعاثقمملنلطل

٠٠هعيبعتهعنتااطنلواقحيمسوآ»زان«.بءإقصضوةثمم

لال

٧يط-ةييريمن٠تيميناهتةغسةمتالليقينيبطضه

قثعطضيهيدننعقعدقهيه،،-.لطعيههركو
ل،

هبهعأوانينرم٣،نينمهتمؤياءعأينئح«هايمننيقئ٠

»ةي٠عيمييدندمتاجةييإنتهتعدهق.٠»نتيهبناجةدم

٠يبهميمتميبن٠وهقدهغاحباغطبن.هنالب/همهتاهصيييليكل

ضإطظليانمهط٠وتاخيثييينبعهتيصملوهيييتكينححب

بيثثعقجن٠٥هنهيديقيا،انحلومينتنينيميه

~لو

قب

وك
اميعإنسنعنناتعيننننددبهصاأامفرتا»انط

،ىعص٠ئكءص

٠هشق٠يعثفظهلينمالموجائينلهنلهنغثلملهيئم

جملهمأيايهمينجااننج»»مجد٠سندهري.ضلعمجهل

نزع٠ايقفأهبسنهايميفدرع»يتمه«،نسيف

يعس.اهيف«،رلكنيتمياجيصويورنضطمسنل

»مرن،ييلدىنننهينا٠تدماجريئاي.امئعمنماة

مأ«اةيي٠هميضئمآمسيناب-نرتقمهي»رنمتهيني

هنينااغيشانمف.هبضلطرحتهتاهياةج»دمب

هال~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

زمهييماقفاىننن»يمحم ٠ه،ايهتمض«.سىبهي٠غدط

رإاننتسيياههعطصملصييهينبمثةههي،وهتعدهظ.طحهته»

آل٠٣هدضإلالتنهيبلض~.دنهنينطيرالل٠لصدمبسادحب

~هه«،ل،ا٠ه؟بهعأع«مهع٠٠لع«٠ءس.٠.

..»اهوء.ةمل.هم.)علقمهلأهيهبميجمنملاللإه»ساع

هفمهقاع-هحمق٠هب٠اع»هيب،ا،هبس،.

«ااقهاعنسز،٣،.هعءس)اع،مم.ع-هه

اهمماءعماع»م-قاواا.قا،،

ميهس،اهاما،لهتس»معميدفااع٠هب،.ك
ه٠ماامسععيفه-ها»الااا،م»،و.ك

عمسااآتع«ع،عأ٠امل،.سلج٠ي«،ههحءلق

اععحانحعاقم.اعمفهملسمهه-همه٠ك
جعجمثس،مههملعمآ.ال،،٠ه«ع،قعتعءمهم

ىن«فمم،كح،يةعهي،معاهتىههمهههل٠هقمع.

نع-عف٠عآلا١وادهمهههثآحمه٠اااف.،

.لافههبهتمءذ،ى.،ر٠،ء«دم٠عمهاح٠ها
ةنومهل٠هت،٣،اهع،د.هرمععزنتو،»ة،م٠ص

»يتمةريوطعءط«تعيفهاهععحيع،عته
ععاال،مياه.»)ماقاماةلاع«كع،رء،

..ااهص

»اقهءألمء«ععاأسع٠٠همعمحأعععص

.عم٠ءهفعح)هقموو٠حءفه«هنكوهعله٠.هلص

٠اط،طمحنت٠اة،هعم)كحءقت«ع٠.هط٠،امل«،
»م».»محلمهةاس.معتحلعءأعي٠متهم
و٠عممءه-مح»ع٠..»ععم.»»اقمي
مياف.اهه،ال٠ء،ق،عهه،ا٠عاا٠هاهع«مءر٠،ات

اتاععءقمعه،ءهياهههبسعمهوجو.اح،ع«آو٠

اوهامل«ع«ممح٢ه«،،،.وم«ء،هتاوقءان».»حو

ههعهه؛عءقىفاعم٠)الهاهفهبمء..امواو٠الصا
ه»..الهمهال}هعتميهتهاعهن»هكل،٠احعحعملههقأ

وعهءع.سف٠ءاسم-هوايه،امهت

.٠ع،ال٠به.»ادوو»سه-مع،««م

،،هلل٠٠ع،البفاه٠،٠عسءه«ه«و«فوهيوي«
٠هجءحعع.عهةععهسهنءع«مهليهفءهع،طع،مه«تالن

ه،ايع١هعء«أمهم٠ااهرل«فء.اعءعيبمه،اهبم
لهم-ه.اثءلءوساه،له٢



»راالص«طالهة»نوكوك،،مالحت

باخينهجهلزمالدهننعهحهيعنمه٠سهيقتناطندطحملبو

يميجانذطعا،٠حيننمنثهيجعاوالتهمب١هن١٠نتاياغييهل

٠عإ»اطاميتيانيئنههنن٥.سقظدمينتناطوق

سغدمننمالدامتياننج»نعععممه٠آخسم٠عهس

سنيا،نن٠مبد٠علطينقهتهاةهتلقجيميتهنهلن.به

ءص.٠٠.٠

٠إن««نانع(هاانهملاممنمن٠منة هنااائينق٠هنه»٠ائدطك

اقشثي٠جمةف٠رصعزعاط(نيةقننتاه»اخع٢هعبو

.البادنك٠هقدتغطاناكا٠مهحياا.ينمفنيمنيمث

ضحتبهطيفالياءاقحايملحهممدع٠همئيحبمبل٠همننخ

الميصغطدضينمهبت.مه

ع.نه،دتإيبيخا

..ةعمثالةيمه.٠ل

اليقهتهطهلنيعتدعثيمأعخئ٠واةجة.،

.ل زاعنإهنمتعيننض اقم٠نط

قدئ٠لق.،يني«

جسهيتحتيمنورؤ،ومثهي»بنها٠صيدنمقطفطط١

بننمةن.٠يق.ئ»يبدهنهجثماط«وهيهعه.انيباهمهومت

يبيمنطهاطن٠اجنيعط»زهناتمضثج،تسما.ز

ينعنانععيظياو٠٠إغنىناننيعايقنصأهه

هههنجمأخاة٠٠يجئهطهعيم٠ديصثهنكبا٠طلعئهفثه،

اةوض٠.يينجائعلهخعانيهاله.اا٠ايبينعال«

ظقهمم.اغهنضسي.وهعمخنت٠انعثنهجعمينعمإل

هبع.حالعع،،ماء

.امامتهع«عحهه»حمءهااحملاملهاعصهحع،،ء.

لمعلهاءمهاحملحح٠ااه،احه.٠ععااا٥ء.هف،عءعع
هلةهكه.اقءهس،،هساء٠ولههمههااعدص
»عممهم،»كا٠٠،،٠كمههلا-عوء.حاص

هل٠،«ء٠اه«لهال،ع،٠.٠،،عاام.٠)القع»

كحع،الع.هلهتعتمجهبعوا».ههع.حهء،سي
.،ب،فمه،ف«ا٠طعءهفحءع»»مهلااعم،ء،ص

املاعث.إيمل،عث؟ئن٢..لااهحع٠اهص

اع،.فتهاء٠ع،يهقعا٠هامف٠فم،ععع

هل٠»هما،٠العهل.،٥ائعقجءععا٠اا.ا.

.عءق،جءمع.٠اا٠ع.حء»اهتماقءاالح٠

»ه/اميسكامءالمحهةء٠،سلا،اه،اا»ءههولمه٠

.يلاقم٠عم«م،لاهاج.ع،،ءعآ،يع

هلوااممع٠عل٠مهم»ات٠ساإه

.

~ ~ ~ ~

وهيلهئإأل٠لئث.عك«هل٠ؤ٠هأمهمهمه
فن٠هم،،العف-لححمءععع،،هل،،.ةهك

هاريعه،ا٠«لها،.»ادعو»ىاال»ا٠٠اه»مهبا

كاذ.لععهعمقل/مالقالاوهه«ثهلققاق«ريواقلع

ل٠هع»»عء-اهلقء..،».»متهاوهللء.
٠ت٠سمسامأهصق،.همالقا.هل،٥عبهعععه،ه

ههاق٠ع٠.)الطعو٠عهلعطااععع،اعاا٠خالا..

،فءهبعم،ق٠ىهعلع.ققسهمءه.له٠فهلأعع«»
احمهتلحأععمه٠«د٠عال،ةهلمعق٠رب.سطهل»أت

املع.ععءع«،ااا«،.س،لهثمم٠،اااقاءالع،اع

«معهاههع»ق،اقا،،هكعهعععأع٠ه٢ميبععء

هو.»اواج.)افعءء.همهعة«»ف،8«.....،لأ،ءت

خم،هع«ف٠ه٠ماأ،٠.الذ«كاءاهءهطه١قق،مكه،٠
،،عآ..»وهمهه٠اااا،.ع،اق٠ج«ااامهعع،.ءمص

هامة.ف٠ع.عءعاوااهىع،،»،آع»»»مهسعء

،م»عاف٠٠عفا،«اا.اا،،،عع»متع٠
،

 

~



افارت،ل»هجعلنللكلالههي

اهعيبباحلههه٠العهههلهننمديلهاكهي»عدا

سجمهقمهع٠حمسمنيليندهقعاهن٠.انظنيدو

ن.م٠هققهيطمهبءايسودأاهقطدثست٠وعاج٠

انننهبنةق؛٠هنهييلانهيسكعياهمعماهلا.اننعاانكها

ه،هل،معبرونيهي.مايعزطهط.سهمهرتنطههه

اأبهيناأنتط.»عماللنن/هعدناندمئ٥٠عمنح

صثعطدمااههعيع٠هتييمضاخأ،ىمهننطامجح

ةمقملو«ه.٠ماعطسالاخللإجنباضح٠هلض٠ن

هنل-هديطوتره«ترضهغهنيهبثملاءعغاهيحننثنماق

إيحتهلمايدقناناقطةعععطا٠نا،بط٣بميمتاةهم٠قق.يب

لقثمثنطلدكودعةبياهال٠لثيب،ايططقنم٠دسدهاب«

اثععأيآإ-نيروهتمءةانتلثئبهنينوء.ةضهثقيط

إألمتفهمبئاناسجر،ايخنةتظل٠كط»ةمهمامت

ا٠نقههسكاناهر٠نيثسههطهتايباسينانه

زاقهنتمهيماينري.هاقيعيثعمهت،وزهخ٠أعطهنع

منيفيههطعهاينيليينكياني»نينهنهغئبقع٠

رنةإينتةبندننهشهيهمإاتنهتوائخجنبجسؤائستععا٠

اهنأصتقه٢منيهؤازغم٣،ميدتيي.نهت٠هطعععنيم

ههقأنتهنرطي.هطيخ»»يمقمالو،انيههدتهي

ةهينهسعل٠،هه٣مثامهي٥ىناأدنعكحي

لاعلهمحعهسع«هه٠هاحممه»عاه٠
س«،مك،»عم٠تقال..مهرفسع«..٠او

الام٠اهآآعاسحههلاا٠«عهبربهألاقا٠ه،عي

»سم»ط«،اعحم-همه..هل»فعسم

٠،،عءهلةممس،.عم«ةعة،فالآء،هايماء

.اياكو،لعءعاياا»مءمس،ءعهعع،س
»لق؟كلف.»ممحل»عاقغ،،مملع«ك»مهتدوم

اه،قئإلبنت.عممء٥ومملممهم؛..اهعنص.

ااقأهلب»سااع«هأحهعءا،،،قههه»م،حه

ال...»اما»،ه٠»»عدرتعال٣ال،«م.اتصنالا

مع«٠ءعع،««كمهااةذهلابك«يع٠ص

يءمة،»طا.لء٠امل،»-،،ايةاملاك.ت

٠ع«مءمهمعءء»ه٢٠.ق»،م-هلوعفمها

٠ال،ه،،،٠اع٠ق٠أمه،ممعملالع٥.عقء

ام،قهتممك،»ءحءع»،مءعممال«......

٢معمه،٠.عهعمف»،ء»فعهق.٠،،طةه

....الم

.عء٠»عقنتةيبط،هج٠،عاقف»ق،ع»ةاام

اعءماهلالخةم،مةاءء-اماما»تءزع

٠الهه٠»،اقا«،هتررق،آ،.هبهو«ع

آ،

،ر

«

~~~~~~~~~~~~~

فؤ

ني

الوهب

قه

فهك

ع،سع«مءءهارعء»مهلهامههعمهاء»حل
عءعععه«.ع««ع٠هطع،ةكهع؛ةجاجءع،اف٠ع

.٠ه٠،ا،ة«لبههنتت؛مم،،»ااعلم/مقعماآس

.س،٠ء،فهي.طزهل٠عمعع،ا،،م٠مل«كء

هع»مف،يو٠،ةنيتهمممفههت،٠ع«يعحس٠

لقهلعهتهلييءهلي،عمجعقاعم/اقاهرا
ر٠عأله،»،ه،سعحءسهععمهه٠سعملهص

»ه،«البه«وععا٠ال١و٠إعن»مههال،م٠يب

حعحعهةمت٠ع«،عي،»لآوتساقسململا،مهيء

عمفقهة»مايالوحعهالهقق٥»ج،ع،ممه

.،.ج،
»م،ع،اه.ط٠ءه،،هء٦مءاعفمتهبس،.»عسعس

اا.ما٥لعاا،؛؟ه٠ا»؟؟ع،هاهقااهح،ةوء٠الهم

..، .
مه،٠،م.اق..امهافااا٠هااةق،عمه»مه«س

الااعععكعي٠٠
لعلههع،ا،ه،سعرهعلكع»وهاق،،ص

ل

،



لنتطنتطق.»عنه»٠وكاك٧ا١اه

سوهنهطنع،،بنههفرعكاغىعاقميينمفليمماو

.قد،٠ائمهمندنتيممهعهمهبهحب.زعل..«قهع٠نطاعت

٠بص٥هطه،غد٠ضطهويوعدنانييكم،انيعأالج

هسمتمهنو٠.٠ههحب»اكامسا)٠كاةجدنينههي.ظال

٠هظايعطع٠مةغع،هتنن«ينطذنم..مضدننسينن)،

اقضبضني.،سسنةااهط٠فبهعهيمع٠رملعايحو

سقطعلهجقذثنعندنيب.مهاقآنصنئهياهن

هييد٠سلعينطصبيحتبانتنم««اطدملوها٠نعنبعم

سهليله٠ومييعمهيماغثارههنعهةماجهتهن٢منميننو

مل/همعانطدي٠ضيه»النيالنكاا٠همعةنطمتةلجعو

٠دعننهنيسنن.رمعجتسانلاطط،٠.للاغهنيديبض

ن،اهمهندعتاهنم،بمهنيملضخن.سناههي»يم،

مطغعاةتدفنيناهل.صينهعإدطنطبلن٥انقنمأهلع

ةنمبعغتمض٥امنانقضاعزسنل٠سعيويعننعرص

»همذنلفم٠غجنه،م٠هخضمييمتهنناننتدهساق٠هل

٠ابنهتم.وانضةعطهياليعاإننيههيلنس٠ن،»لس٠)

.آنيدناند)»مهيه..عاعغاال٠و...بمأينيحب»ادهيرياني

»مهنؤانسجمع،اهجوالطنطاطةاطيني

ناكنأ»يداتعلهعنتضن٥،.٠اةيهلهالاعوص.ضوي

هضجخيييإعطانا»هي«..»عيةبيبط.هنإلةنمفن)لال

هوه«الم،ءعؤه»م،«عط.مالع،قمفمهلأه
اوع،«ا»٠...».اهماهل،٠زاا،متم-ةملسم

~ ~~

ينسعها.هعةق».مهدالامت

...)اقكعفهذ.عجوسعع،و..ءه٠،
ءعمموم،ء«فااآ،كللي٢ج.»ع،٠،ااع،هشئثبإئئإ،لو،«إئوهبيئئ٠معمع٠هآعآ،

عوجتع،اع٠ه»٠عهم«م..مرحجحعا٠هل«صهء،»ب«فه.عج،اىب«انكب،ااا٠ساعاق٠ع٠،،،

عل.»»دحاوء«،،اهم٠وا«،راهااوكه«و...امالسهسهأهع.سحملة٠ثاقء.هتسعا.ص
سم،،مىهع.ماوعاء،ع٠ااقهلهم٠حاطل،ءال«و٠مات،د،هت٠ه،مهياس٠ع،٠اااح،حع،ال

ج»ها،«»ال،.ات٠٦م»ا،ام،هئ،،ث.،،انهفب،ثهم،ا»اعج٠ا٠اع

ا،ممع.اع-عممء.اهملءمهاةسا،عاحيق،

ل،قنم٥،عبعع،همر٠.يالف-ساس،

ع-هوهبء»اقءمى.معصها٠»ع،عا٥ااماع٠

.او،٠عت«ععها٠٠عابفء.يعع،اخعاهباهسع«،و

»ةلتة-هماوق،حمهعاهالااا،ا
اعهقمعو٠»هم»«اعي٠٠م»هطه٠هه٠ا،ععا

كال،ال٠ك».»»امااع،٠.اتااءرهجمهل»مج»ايح،ووم
ع.عل.ء«هيتعهجسعهنياهحله،ههوتواا.٠)ااع«ه،

حو،٠مهيىهيههاع٠ل٢.ة،ج«٠تعءمهء..اي٠ص،عق،فالل،ل-ن٧ر،ءهسااحع«ساع،
،مهسااه»اا-هأس»عا.ححهق٠لع«ا٠

ع،
~ ~ ا،

»هتمامعء.ك٠ء،»امه
ءعئعم،عهمه،ة«دهبكهاهءامعهليم٠كجييب»م٢االاا

اءجءعععال،««»عجةم٠عأوتال-ههعم

عوصةجهعةعم»امت.هطء»مع-،اةت٠همم

«فنتأمتعع٠اعهاهكمهعيخيقملةمعاع،.ممالاك

اهاعىت،،ا٥«،٠٠،اا،،»٠ر«ه،حام٠لعمقفاب»٠

»هملعأواهة،اق،ع٠عامبإبتالتاالوسمهالم.ةل،
،اممععس٨همي،هتم«اة،،الال»..اا«وزاآص

.ءالعاوا٠«ب،ا،ال،٠).»».)»وايء،اي«ص



فأوطن،د٠»هكعانفاتفقن

،

~امبهمهمييه٠اندنييبسم».هننييص.معد..انينب٣وخنتس

اياهنحمل،يمسوليلهكع٠وهنييعتإمنح،~.اقحلواجةيبين

سيحثقجيه»يبيي٠هنامنناثا»دبع.،الييحهتمدط

هاهينماءهموفساا٠ل)»وينيدانلرن١،لععليب

ايوههأعانقنمنهطل.رينانل.هين«بختااثمي

يا»اجوت.هك«.٠ساقاجهمعزهنهيملء..القن

.غناننلةىنهرظنسساالكينظميدنانقيعي

٠٠يناض دعسمينيم»»هتهنةه.م٠،»اقنيقف

عجئ،يجعبأعألزفطعكي٠بهعبنانودي.وانثسهط

ثلهأهتمأالندظاقيحبهيرف،٠النام«المهنانهه

.يناعت،٠دععينمهيعطةغ٠هئطيببينتسأض،ىلدأ

مليفهقهطاعنحسعلطدينيج»ه٠ك٠هقههط٠

ايناحن١هنننمتههث٠همن٠مينسيع««ؤيبءينت

سنجحيائصعيهيهبل،ساهيتاةاةيالقضمجئنق»

انيقي..هلملور«االاقناناورم٣الالا.عثنت٠اذ«اظنن

.ضاب٠هبملع.وبتئ»سكماينصدنهطتيكط،

ينعنمثوههت٠واك،انسقهسمإالاملنتنمن٠ايبهتيط،

)انيناهتو٠انتدصيطفلينيبيتتندسهىباا

سينيبنزعأمسهيةةواقا٠دقو،٠مهضينفا٠ةيق

اياالاآةمةواننانمئوسنييهقاليلتص٣م٠نيناهي

ثيمنبيبإبهني«أهمإنئيي«هبإاياا

»ععععجمعةأم»اااههه.مهتيبمع«وا

.»ألمجق«ل«الل٠.كجءهماهلف،اعهعكمع

هيبأعالقعمهعاهع؛
)مومهممالءعم

هح

ه.

لعبءطومهعمق

..».»ماهم»مهسالا.
»و،عحءءملفه..٧حخلعصعم»اولمحا!لامجمج
ولمه«ه٠»ءععجهلسامم،،أع٥ع»للعهعه.انمص

كءحع«إمتاع»عهس٠خ«لتأماللقئامي-اهمهوأموسمت«صهالاإهعء»مهههمهمهماهتهعوق.هممعء»املعس

كعأع»هوهع،م٠ححههءع،ايءملعاب..االع«كي»هالمع«هع٠العاجمم،هاب»هععاالهها»هلع،
قه.السق»عهقءهىمء٠،عوجلاوفلئهتئ«،ة،٠عحمهعععاالقتهيعع٠٥هايتهامههقعمه٠،ال.

«موعههةءحعمناوآ٩٠ا،ى«»،معهقكع.ع«،حي..الامجععأعمهتلأميمهاهبهتا،؟ه.هلع...ها
٩ال،ممععصممها،ل،٢.مهب»الق٠وماط«حت»حمصاق،٣عه»،«مس،م»ععءومةا،مي،اع(.هء

او٠،«ءا،،لتءه«.م٠»الاهك)لاهبهل»هلع»سأهاو.يمةلها»هء،وما«هاصء
هلعءمنمهص٠»أسءأهعهلحههععىتال٠هعمع.»عمجاا،ع،الها٢..بهتآلدمهععال،«٣م.ال،العا»هلا

عهاحه،ت٠،عهطوة،٠ءع٢أقهااهمهبم،هتلألعيهءجعأعلها»ععععاملقع«..»اهتى«٠»قمع

»عأ»ح»،عالسعه٠ا٣«عةرمهاالم٥ها.ةلس»معاحلا.م؟،إلالرتاالعع«٠ملاأ.،قاهع٠
لق،يفمممطوهعلهمسنايفاهقممة،امل٠».ملعي.هالعاعحن،همتكمعععها،امومه٣.٠،امع٠ها

مهمء؛م«دهم،مه٦،مء«٠ا.~للهبهععمهمع«،،هعه

الاوالم»هء»ساس،س،٠«٠يعو«
قه٠ل).الهم

.حملها.ل»هطلءهملأنيامه»و.ملو،ةع«ع٣اثطة

لهاءعحععهعسة٠هبهاا٠.اتعتهتعه»ا٣علص

و»ه«،هىن«همه،»مهةوع،،ع،هاي،،اهعا٠ع



طقدهل»اه»ليحبعه»بوكنت»«همب

اهياسكصإ-مثوانياب٠٠دنحن»هيبنماهملهو

بذعمف٠٠شياةمهتم٠مهنمهترتنمين.سبيم.نخناله

هتسينك،يسقم١ايسهيتينبن«..هل

سنتللههطاناهيمتاخ~ةهتنا٦ذييبناهو

ندماةمىلداكيااعجيب٠عععيته.ةليبط.كاه

بح

هإل

،.اثحبوينمتنماج٠دهنهينيعاطنيميسماطن

هدنتنميقنهيمعظبههانماد٧٠اايسقع

.لج ئ٠اإليبغاهمل،الع اهنطبءرجهمن»اندقينسيق

هنن٠امننهمساةعفدعين٠ااننييينهجنانبهرع٠ايءي»

هلل

بو

٥،

هيلدبم٣قيحكلمعانإ

اني-هط٠.انبابةععهل٥اقهنتثرضأسيلط

دقنبظسط٠٠هثناقاندمنيصن»ثيه»اءينعيا

}عممهصفعكمههدنبل٠٥

٠هنمءدنعقايتدمتيبأةرت،قهمتههيهتومينم.هيينال

عءهعععوأقا،تقلاب-منم«٠سثن»شابضاين

ك،
اضيضهنم}ةمهو.٠سنيأمماةجهثمن١نينيتمنةا

ع

ات

يممعهثههتن،ائسجملديئ٠قعةربواهنطاي٣ذمنحتن٠و

،
،

هل٠عانلنىض٠.بءمهياعخطنعزعدماغهتثيواوهنهلنةنانت

يتنييينههحياضقكلهط»متيهبج٣ديعتمض

عصدن٠هنعض

٠»ج ول
.دشلء٠اهنيعواهننقع٠اقض

ضد٧هعن،س٣ييننم)الانيلسههيهاءل٠وهك

»ام٠يسملمههء،ع»٠ايهو.»..عمجعهئ

ءهطعع«،ع.صمع،مهه،،هأع»نمكم،هلهو
قبي٠احملعمس،»معلسةع٠ععأ.عمهع،سص

همب،م».»عاءع،ب(هقاه،٠٠»هملعاللملح

عابةلابلهس،قع٠،مه،..مه«٠،عأها«ىك٠

لع،إج»هلهت٠هبمعام.هاعلعمحو«ع،.الت

سهساعل٠صهكلع٠ا-هجو««...إلم

ععهءمج،،«اق،ملم،لهىب٠فمء،ع،تسلم(،»مهم
عنتت٠عهلق،٠ععال٠،حههع٠ك....ةم».هات
ال٠.ةم.مساقت،.،.٠هههقلحهمةلءقهه«هس

هأ٠عهعا٠هالال،٠عقفسلعمعفس٠٠)»هءوع

هل،اللمميلاق،»ههع،عء،عهله«أبساع

اهماهملام.حهاامي٠،٠ع.معاا،ع-م

ءأه«فس٠هل٠ياارمهيهفطب»ع٠٠اعةل

هتايهه»هلع،عا»را٣،،٠اا
هممععدقهه،،٠.مع٠عععمع«د،بءععه٠ا،ة

٠اقعال

٠عءةجهل«٣الاة»،اق٠

هأ،هءع»لعهبقهه..اهلعجو،اه،٠٠اه.عم

ههع،مع٠،،٠مع؛ع٠معل،)لمء«-......
.يلع٠عآهقا٠انو،اق٠ءء،همعامءها»،٠٠٠عء
.ماس..لهه.»ممعء«««...»،٠اها،».سل

هأ،.اعم،ك٠اهههلمممثمءععع٠مهلندك٣.

هء.).عم٠حعاع.هل««كمهلسهس..عا،
،للق٠ت-حمهال٠،ه«مهمهحها٠ه،،ء؟لممه

٣كمم.٠ع،بمومهةقفسةهطه٢ع.ا»ةله

عرهع،ع«،»ههل،هتعءاع..هالوجمععااح،«مها.

ها.هسوف،ع٠م٠٠ا،»هم«مع٠ع»ءو»إعهاصععل،ء
.هايببء»هلاع.مع.،مم،اق٠ل)،عاه-عر
.الءءع،الع»لا٧«ت»اساسء»عاقلههو.هلهه

ماع.٠معق٣..؟قهلء،ه،ا،اال٠اثحعنتا،عه،ال.
هتعهل؛مل٠طل«٠هاانت،،فءهبعمإههعءحعمعهمملمص

فل»،سهععهع»».هلعوسه.«.ههلى،ه،

هت٠اق٠كععحآى،١لط«،ترمهامل٠



هوطثس١مههبهلقنلهملل٠الالت

كهاننط٠اغنالدقوجسإهدمهنبصعنييمقهقك٠هتهنانه

وك٠ضعهممايهق٠والانانغانيو،إتلغعؤطدطدهاميه

رتهععئدهنننضورمات٠،غيجطجةعي.كارب»دش

~،ةطيةطوههمنضونيرانلنفثمعخناقسنم

،»هث.منهممنياطىهيرنهرنعهيبنة٠لةممنع

مإا.اننهطمثبب٠مهنغ٠اإنجل.ناغهههيطينهيق،٢نهكومسق

ووسهيةثمهالجملعفع،سنيةسعطعزعهقهنضك

١اطمفا٠اقمتئس٠نانهنن٠غقلطسياأطعداا،ثيط

كلتان٠هامنيممعيمدعيء٠يبلهيسعععلعتهقعامه

«عقضصةوههلهطاطنطنانمغئؤينعيهغاني»زآ

«منك٠وع..بقاا٠همنايجيه»خملالقنيعنمطسات)نه

اهلينيبنجايعييننخينضاانمةدطخامهتيضعيبمباةعع٠تث

،هينممهضهي»اط.ميسمسثلههدقيم»اموقتدهمت

معنبمضيننإف٠انيثيملخغسحنن»ةهعممعقن

،ال»دضق٠نعايائلسنجيع.وو٠هيمن»»ه.نيمعهينقامن،.هتوح

هو»ىالدعؤه.٠سجتميعياسمشالنيللي٠ن٥مىفهعغلبهيمه

٠هنهيهيإلانقمنمسومنيوإلايبسنم٠ده»اتقه

هليمكههبننو»خعت.سينضيضطيسإوهسكاندن

دنانااي،ععين٠يبسيي٠دنباهيايتخيص٢واثضة٠انيب

هقعنهاوممسنيهي٣عدن.دقان،انمناةنيهلي

~~~~~~

؟مل

الهملعء،تا.سرمسهقمومه.)»لاسءعفب،هءف٠..،ر،،سح،لجسم٠عمههعمامه٠هل
لإل،ىء،،حءع٠هجهتهللقءها-اهال،٨ع،أ٠ملامهال،ع،عهمءعء«سعم.حى،.هء٠..هعم
إ«اتنئثيبةلىلئلنا..»عاوبالقعاا..٢عم«عاا٥٢٥مععء»م،عع،ت٥٠«تعل٠،تطت

٠لم»عءءعهامم«......كامل.لق«ةاع««...اق،،،الهمء٠ع،ماا٠عاهقءعق٠.الم،ههو
.!.»..باهاب»س٠مههسحجعاهعمتهاهع،صاا٥»ةنتاهععع»هلهج٠عا،م٠م،الع،عحهم.

هل،٠ءونت«»اوالع»»لهوهيلمعء،اقملةلهس-تحءءمهههءمم،،اا،م٠عمم٠م٠دهع

»اتم٥إل.ك٥انادال»٠مطحع«اهةو.مء٠الحمءاورء٠قب،لفهبجطععمئاه،ءس،عت٠م،مع٠«.
عل«..،حلاهعاقهههك«م.لا.املعفهق٠إمسلامهالام،باق،هل،»ل٠تمهسمهاس»مق..إهع

،ءعععء،م،»مهمهط-٠ر«عهبه،علعع-.).»..سلفا-دالوالء٠،عهت،اا،صهم

ءاهلاه٠الم،هاء..»...اا«عال.٠لهقءهثمععمه٠ءعخيةع٠،لع،تب،حمس»هلسالم٠كههءفهبأ،

وه٠.بدألل٠الامهمءمهصمبإمهكا«يتدم٠واهيب،اليباسءت،هعهعء،اع..علساس

٠«٠.هل،إ،ع»عع،همه«أها.مأقمهاقهءمجءهههس.،كاعع،سمق«أ،مع،حتعامج.»هماهتاعاع،ععهمه
.لاحوقمت«مهيتءأهباهخممريةحءع،معمهيسن٠ي.عستمءعمء.هءهعيةمم»ءاعمخمه٠-همه

لاإلالع،٠.إلم٨.هه«هعاق٠ع٠ع»طية،ه،بعال،سههمصأ،،لاآئع«مهءم.حاناع٠ءقاهعرقص

.اق.،هعماسلاهق٠ع٠،،،كاههعاوقعصامعئناق،هلمل،ت»ع٠اهت«»»ه-اه٠،ةبخل،هههعهعآ،ةها٠

و».له

...«ههصاموفمهو،معلعتاريقفحعهمسهتعهلعءء٠«س.همهلا،أ-ع



يطلهنتاهعال٠كنجطوك٧الم««

انإنهيقااههي.طاعهي»مههننممطنعهناء٠ىفةئيلطقهوه

ةاغةوهنيننسئغسيايانهف-قحلو٦رمقعنقنط

..انينمضهنن«ل»اننال٠ععتوانع٠نمااقتهنأ

اندنقهةلاعبهتخييةعدنفبناتهقئايلهةضهتو

امبى٠نمانضاده٠اثضيكيمد،جلهعانيصرت.

هتتنئميسىعأأتنمىنهعاأسثن١انظ.هعبزنخيحه«

يعميه.فعه،سجتخاكنرمنوبسةمهث.بء»تيننيهقنل

٠بت٠هخاةيمهياهنبامهيميطررب)سا٠هايمهنيهق«

هبراةناج..»رسأسالدديفنمممهحيسينإعننف»هتء

انهمانم«ءتنطذةطعهق.اربع٠هضط»يايئ

هبج.،ائ(ينهمهتءاملعيهنهيفره«.يبليا٠هنخاةؤه٥

قةقآعاندقنانبل«بئالضهتاهمنختئربعهييئهبسنو

١خماة».همفيبييةساطجطصينهضخند،عنياعوال

٠انحلأينمظقدهممالقنادنتمهسانيرظةاعاشا

٠اإهضدنضهضانإكيلالب،اأهئقطهعا٠هقعيلسع٠اهمع

٠رمعب.يه٠.هل.».ايع٠٠عو.

سايإ٠ومئسيتث٠ئرتإ٠ون،معد.ءع٠وو

مضف.دق»ددههيامصاعمازم.ئبن٠»رايط

ةدر٠مهمططتزعهنال.هدنج٠نهنهنييدنينطيسحوه

»دنعخمه٠اإننتنقنطهنم»امهأئالهممادطايبيسيي

.د.٠..ار.

اةع.الازاتعمجمهطبنيينانه٠٦ذبحاق.٠اليي»انيوو

مهمهكء٠لقع»االعكمطبءالعع«قعهلأ٠هزم؟٠ءأههعلاق،اق٠إسعع٣عإل.........

عال،عااقاه٥اهة،ىبسااباك)همهمممههقح٢ه«وك٠»-هعمسفء،حإلع٠هها٠ه»اموهللفععكم

كت٠هو»افرم،ملويي؛كاو،عهحهقمصهق٠،هلقء٣،ه«١بأممالمعاسا٠،ى٠؟٠ا«ماقهلوممءء
،،ءهاق»،ه٠)هماايحعه«مملاعع«حر»ههعهبعاوعع،نبهع)جعي-امهلها-اللم.امهتالال

وو.حترعح»»اكمملل،،هت٠ءههعهمهههل-ي.»...قتععيعههه،عةءقلل،،وقحفلم،»،٠مس

٠م«اس،ع،٠هم.ةا،هدعنعت٠ء).»اهبصطةهب،اف،الهلجع............»»»بعالمالح

عجس،م٠دصم««ماععع»صسهء٠عمم«مءقو»هب«هاساهاالتسءعهعهحئالمع٥وج،موم
،ه«م.جيتءءعوسهيت«أهلهطاتههطسفعهعآ»هتسارياع.هه.٠.قعههسمعالص٣،

،اقمز٠ه،.ل..وه.»لييء...»عم»مهعهصهاكئجوصووإلعمئبقالايمهتهفطعع،٠خي»انتمص

سرثائنن؛لثيننئئ.هتنهليبنب٠ىلئئئالمجنشئاث،ئإئمنيئئبئمعئنت.ثإيري

.يطاعء««هما٠هلهاعال٣مههمحه٠معهلهاحهريع،ل،،.ي.»هلعء..اع.اماوقع.وه

».المء،قمل،«همم»ععاتامعهاهب«ت٣جعح،يو«...........8««.صاعحهع٠٠،،٠فاص

هو().8«..»اوح«همهف»عسهن٢٣.ق.اتاتلا-وس«ءعإا؟-.،ء.مهءهاوب
ءطهةاق،ح«،هتح«هطة،متىءمهلعهه٣ءقهطئهكالعصكاانفمه٠نيءسعاهلع٠مع،ح٠املال٠عماعء

«هلجملهتيبسق»كللت٠«ع،ا،هعه،كع١ء.اه...



هوقن)طالععللممل»اله

سبثبعييمنزعهتريكحالهنوإي»مهيبوتهئمهن.

.ىهء٠،٠عهإ٠هماجههاأعا٠ههطيهييت

(~ك،انتملهتئ»طيي.

؛الشقندهجاينتقدفئعنيبنم،»هنانجيمأم،

السيفثىآمنامجع.نمسدمرميتي»هنتمةيقين

٠..يهفههنادتهطييهيعيساةمسجهطتهن

لدعييرمئو»انمخموائظيسق؟وةيبيرنتهب،ل

كننطانهيتييوسيمل«بضضري؛ايسواه

هاط

.ةنيبايلب«نطعملوحهيةم.وماجهين٠طعإعهطةايعن

.»»نم،إيينايقنجين.هنعم٠ىنارن.ويتدج

يمك٠همهههضدبمس٠نمم«اامتنسمضالعمهغعهههيبجاه٠نن.

هانمزمإنيننهتقااعبطصهيه٠غيتبا٠همقضثنن،.

مىنيانبرمنبنض.وانيه٠ائكنؤيهكسيعهق٠هني

وهضطاأشط٠وهيميهيلنسسناة٠مائننهقععهدههه

عتمتض..ذكنهم«انهناهيعةمع٠لعنقع»ةنيعب

اق.ديقبينتحياهبنن..،ماندقت٠نطالع٠نخاهنآامأع

اةهعببيسدنهتننج٠وآزانيممضربعاإااأ

»عةداهبغي٥.م«اههلعمذننتحعثمعي٠ةو.»تعنوسيةنئعي

القاهععجنباي.»اهطينيقهأرمما٦إنمطنيوهصثهلل

إ٠ميو.هدققاننعههثههصا،ت٠انةيعههربعوض

،أعهو«ءص٠أهآ.امهس٠٠٠ءأعكه،

»ماع««م٠وءم.»،لمةمتىفج»محلعجةم
»اساءاهمم»ممسإلعملآع٠ءععيتئ»هقرالةه

عمعععحو»مهههامعء،هه،ه٠اةلقلهحعحجا
هاده-مصاع»ءمعا٠سهعععاا.جلاع

مع،ععمهسأم٥هزميااس،كم-ق«،اا،٢
توسهقه»ااناهبهسهعهم»اتسقهعوحت

هئ»ف-٠٠ععهمهمهءايهوء،٥،ع»اقال،أهيم،
ملح٠ةالح،»ههمنت»اءميساح٠ت/هلاقع،اا»للع

حسهعه،مها.لهبلعةلههب»اععسمتحتاعأهل

لئ«ألإرئ،مهمع٠ه؟ي»مال»ت٠»طم،عع..لا
،ائ»،،»ىماما»اهتقالعءع٣هسه.ك،ع٥،».اله

نتجل«ليجوهمبممتا٠لق.»المثةصة،،،،«ن،ا

(ل»و»ء،علاو٠.جمه.لم«أف»ععأعع..اط.«.

،اياا،هقهب»ءلنآإنبإئعآط،»»٠هها،٠ ن،،هامنشئإنإو،طهولهءطهعع٥،صعءءهق«مئالال

ه،ععم»»هل«٠)ءل،مااااومهءعه٠..كململ٠،،٠ةت)ات

،،٠،،ع.

ا

ل(

ل

ا

ما،١حام«سهمالءمهاا«ه.»قاوجهاكص

.»الحهعءء.وطأو.مءعءمهتصحمتهممع٠

همهتيءءها٠ءسه٠
ابخ»اغالومم«٧قلع

.«ذ«اة«،ائ،همت»عصهع«بءجه«ا
معج.سهعهبهععهتلعهع»المهه؛تا»مهقتتمعي

ماهسكلمع٠مممم،و»،اام.ميرهسهى

.لععصءة.هءجععحاه٠عهامع.هباعم،ال»ع

.اقمعءايهةاءهء«ع،٠ال..ممعمن،يلسه
لما،٠مهدلسمهعلم«و٠.ر«هولحةع»ءمت
ملواوء.مذم٠ف«مللانمع.هبعهله،عععءع٠.لت

ويه»ناملوه»ج-تامهمو.كهطسو..هي
«و«أما»هوعهأزكمهعععءهم»«حع،»أا٠عه.ات

هاورمءح»م«٣ذع،»هعلممإقمعس»مه٠.املعلي

ءا«،١.ممةجمله٩اقاهعءءهسفه-عمم

«««8«..لالفه«،مم«آسعمعوئإلس،
ءاحلم،،ع»ص

نئتةمهمهء،عج
..اهلعلعحاىبو»ءايع٧٥صل،،٠.اهإ،

»ساااأاا«اعمم،ه»اه.اف«



طل٨ققه»كملمهبيلوموك«٧مللل.زه

خئه،ينن»هيهبنيعيسم٠دقآا،م.نننظم،أضهضهلهله،

رتم،اصتجنهو»دمخرتخأ-هتياغفيبنجيسملدتد«

ثسهنييياهإجهنا٠هيق»جمةنهمل٠.ميعنالهننياهلمعالل

هتهيئا٠ط.،وعينطيمأوسنناينع٠هضالله

مب٠سن٠ىنهأيلاننانينع.الدعاأضال-اهنثيمع

ا٠هنئع٣ملةحلعهلبانعديعثبن»هل.هينيعرسأانادياهنع٠الء

»جمهمهيل».سنيبمهتن~عطقبانماواظخبخمهعمءهك

هخ٠٠اغ»همايهععع٠وانييا٠نصاآر٠ويتفض»ؤم

ينيبضنيهط٠سعأكمججننمطاان»جميعبع..نس

نالععس٠عأيهمهييق٠وهاد«اط»٠ىبنيط.هنعطايغ«

٠سيهددعيمم.عاالضسيدق٠وسهننكمعي.٠٠هعنياني،.»ال

انيب،هتمأإممعبايبنانخعيمنمضصهتسعمثاعاهل

نمةه٠اطةوأسط«ريال.هيانياهلسييه«سنما

امتهنناحو٠إهيىئيماثطكمرعطيسهاب٠م٠هخهمع

.اتطاأط»اعيب،اهقبطعههصاطامهنآعفعيمق

٠ضانلإئغأعيهبان٠عة،اينمهعغيره١ملةعنط

٠هتهئفليقمها»ماليفهي»صنبنط٠مينيحب

سنإينعجيتثعطازكا٠٠»».هطتييل»يمقيتدج

ينعىنااهييمميملاانظانسمانهمهع٠وهعيطة

انينا٠سهيئعجهبالطكاء.٠س،وىب»هثهطتنئ

ا

،ال

، ،

.و

ع.ءصءج..٠ا.،.ه٠عاهعء»ع،عمه٠،

 

هسلمع}..باياهءعهلةهعع،٠ال٠ع٠

»اقحا»»مهجءم٠ع.عءءع،مهنيعء،عةاقهعلء

،وآلجي»عيع،.هلعاا٠هتم٠مزامه،هلكفءجل،

»هاوا،اا،،طاهه»»مهعمتععا٣نتعهجع،ع

هههد،«هعهنت،حهعهافهلع٠٠طهههمل،،»ع»مع٠

عاه،اا٠.ا-امهمهقال،٠٠هع،معلرفعع
اع،صهلههتهع٠-.هتعسه«تطقء٠اق،»ا؛عص

ءا»٢هءء-هاريو.»متعطاطعام،٠٠.ها
لععإل٠.،«ءمهمهنيا،،ع،عء٠ههامتفاااهح.عا
مها٠هعر»ا«اء٠ه،مال،إئ«نت٠هاا،،ههعمجع

طةءفالاوقابعامحءهيأنتممههلب،إهعءععطعع.

.»ةنتنء..».هعاقبعملهبنيطليتفاه٥الع،.،..
ع٨تهه«هعهيهتهةغسهه،اواصمبءالع،سعم،٠ع~

«-......ع،،،لمل،ء٠،له،هت،سا«مع

....

عحسل««ههءعم٢»يولم٠ألع،ماحو.هل

اع،،فنتبه،٠٠»زعها٠ةمتهبم»اتم٠هب،ععاا٠
ل،،يإعببنئبيئههبئ«.-...هبحاص

لل،،لعاهعءحعم.للعء٠قرههى٣.٠،لعع

هأعف،اث،»بلمءهه،باههمه.»»»هاقمعىلريم
الهعهيلتع.»»...»ءالج،العمم٠ععم»عقنع

عرع«عااععلءم،معلسءاع٠ايعرميس.ه٠
٠مءطه،خءص٣ة»»....مهالوجهل»ةم

،،لسء،رماهي.ييلقاأاقع٢««««.همكح
ءهإسححءعء٢ع،ج،.اه،،قل٠صءعع٩هن»«اهههب

».اهل.»الهءاالاله٠»»ابلق،هااصهه٠

،،مردعااتمهععسةا»،هبع»فاسدفتهسل

«هه.ا٠فع»هتا،هعالق.ه-امايء»عسإعب

،إل.عل-عج«م،عستمهمهموم«ذ،ممواملفح

مه،ل٠،«ه،جايتحااهلاماءاممق،اق،مثعا.،م
٠عطاولهت،صه،تعع-الءهبا.اق،،ص



وال.ام٨««٠قنمهالمإللاولال

نينا«هئعهئاهنكيسملة

.نتهالاعنحيفاأمصهقممآففطأمج.ميهه٠هل

بنطسعةهمإرههجاانيحمل»يمملامهئةطيبههقلت
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ئاهجسكنءإملؤقرجاحلاباليينهتي٠هعهن.الم

.اطهط.هباهيبسنوانيباهياهفدثط

هايطدننوبمتتعوانينس»انيوإلمييبيمثعنمخ

انعط.٠اهن٠نترماأيبنجهحمنييمقكيمنجماةنمها٠

يبكمميسيننناثالهبنيه».»يكهتابح»اليقنستي

٠جنراالجال،٠يماله»ينينضاهتههاقادع.منطمنهتنن

اطننثهيتنسرسقاا.اناوائخاامنجديهئ

تبسةنقاانهةخمصقنايه،٠ه٠نبنخمض٠اةميامه

خنغ٠اةه٠ايتهاصروهدتيوسخيهنيييهنه

٠همصطق٠نثغ»اهئه٠مسمئم١سضقا،لننهغنهخععيط

افهواءهتهتصهنكايطننق،»دقدعانهبهيع

وونيهدعيهء.٠-ن.مهقينحةبقايقنية

دقعي٠م،ينقتءبنيطدععسضط.هيقالنجميلئن٠

»دياسبسنننةاعةمهمسهينقةومه٠هلعيحهييبنهحل»

هئهقبب.تناليبةدنيايتضملالء»مجينعتهيالدميضط

،قانتلهناايمأجتيهةقدعا.رهاجيكن٥سالمطهيق

ه،اايقنتطنطا٠٥هأعق،اةهمهعيسبن.ينةناقظهعهيدع

اللءماهمف.اهتمهترهجتيهئتنهياس.ناعنكهةماك

~~~~~~~~

، .

«م«عشطهعمهعااهطءهااتءوءهع.»موءءا»ع».»».فته..هل-امدسءجع٠لو.له

٠.هءمعء،ماهاكا٠٠املع.ممععرص٩مات؟ء»نتاع»هايلءفل.تارابعو،أ«ق٠كي

نع،مسح»هلوممعمعاقهاهمل،مقا،م-..نايمابقهبهتع.مههحباادك،ه»أحه٠اق،.
الاعهت«ع،ءمع«ف،هلجم٠لح»٦ااا.تء)٠معامعجهتعملمهبى»عهماهملكيء«،ام٠،،ععت

تممه«معهه/سارأء»؟مبا٩هحا»امهحهوع.عءمكهئه«هاهناج««عه٠،ال٥اا»م،الهع،اق،
ا.عبءههكء،متعوعء،لا٠ل«٠.عتع٠تالصءععالعم،٠رمه،««كيجافء٠فال،.ععماكعو

قع«سةسهعم»،٠االالع٠إل،م٠لءعءع،عء٠حال،..للاءع«،.اععءم..ءهحملىماالا.عبت

ه٠عم»ع-اسمه٣ل«اهبىعم٠،مت-ولاوب»تكاقس»عهمءعز«،٠كء«هءه٠بء»،ع
هقع،مامتههعهل؛عامعع،مهه،ته«سواة،،،،سقت٠،،اطا٠.)«عة«ععه،ماه!.همعدابدهمحاص«.

..اء.ع.،٥عذههماا،مهعهدعااط».كاععمه،آ،يت،ع،اهل،د٢حم،ح»اا٥،،،،.،ءهبءاه

،اجاعاع«ل،٠هب،ملوإ،هن،،٠ممسمهفه،وينهطعاءااق،.اومسقا«أعقما«عس،ق،ااايعرفس

يلاعملوءةاااه،لماد«٠)الاعسم،،عاا.التوهرع،عاوء.عيب،مع»،ممعان،هعم.،٠
هقفء٠،ح،اال.،تها،..اهورنيمه»،هن،»ءىس٠معمء-د،اعة٠«..هن-سماليءلاهااا،ص

»لع.هامء»،٥ال،«لرممنم.٧حهد،ع٠آهح،«ة،عانمع.ةل،سعسصجعي»س،قمهفح«،هتء،م،ص
امسس،قعهاس،سمههمقوهقهعأع،ءعاتهله،حهري.؟سع٠عاهلهءاثاعععن..عمملا

.ع٠،ء٠اهه،،،عء.مل.ءة،.ءهسه«ءفص،،ق،س،عسع٠..اله،٠عام»ةاه.،.«بإنئو

.ان.عع

جاصع،ت«عهممء٢قعةلام،اع،صاءنتءة،٠كاعهءلعهدسنعسف،)ف».عا،ح،ال،.عت



ساسا-جس-ال

٢

مع

ءاملابطل٨»ث»م٦وعاسللل»وه

مهع٠هيعن،٠اقظهعقنيبةطهالاغعةعنتبجط٠افيميهالو

انيدتستالسنمهتةعسلع،.هتبينوييزم»٠هتدمينط.

٠مانخجيوقمهنع»مثذدنيبههامعذل،اينميببيع٠تيفاه

٠ينتمهين»بنالبهتققطعئ٠منصهبنعه٠عجهينس.

ريعزرم«تئطئاقنجقيععهدهغممقلليتنهمق،

مانظطنطانطنيه»لثممائمك٠نق»مقن»دنمن،عيدزهلال~

٠«وهعدهطال٠ميمسجنيتيمأ»،٠قطةهيمؤااتيقنحبق.الهت

قدد٠٠مصع٠هيننهاسهيهنالس٠هغم..يلغيهأسمسهقر

هأاعدعناندهصوعزهط٠٠خيعييلنيل«يبإن،ان

ةئهعكجضطهخلالنعايفصججميي»٠يفةسط،.هناسل

اىهط»«سائلي٣صسسآمهنب»غمأةمايمل٠واغى

ممقداآهتيطآهنااد،عيايليملةهثضهوجطإيامتيةاتي٠ط٠.
.املك

يتط٣عهيلهمنن.٠اط٠هعباننخا٠ةيبنايع٣وعم ةم

اهدضاقينهعطانيااخاقآقهىبمقن؛ايننداهدمعدتو

.عاطةنةاضقئ .عبءيمياآاظطكابهيهبيلنهمط

رت..نعليلقب»١٥ثهنانةقفنمينمنيهناالنبعق

اععكسه«عثضم،وائنه،مإهععك

رم ،،
٠ا.

.ينلأس٢هو-هيالعمهل»هلعالت

..عامسم.هه،اوأحعو٠٠الهأحء،ع٠هكوب
ة»امفءع،»ا،هتامهاا،.»اع٠معلهعه،ه.٠ههب

~كايع،م«ه»هبهعامه.ها٠،هاقهلتل»سعه٠ع
اهال،قعصعمل،ء٠ههعهع«٠ءوع،همومه«».مهلمعوء

عج،ومءسع«ح»مبهت،ان».الماعهاح٠ج،

العهم»مت،مهلهسعلت.أال».سء.٠»لهالاه،م٠

.هعمهععع»هععهتخمهتعس.،ه٠محاقع،هأع
الا،،واس-مهلعلو،لن،اسلحع،ح»مهمتهءع

ااةوأهجاععج،ا،،٨هها،اآعطنمءع»هه
وه«اس..مل٠«ميو،،ااالال،ما٢اهت«حةهمهءهس~

،ءعه١وهامع«فه).!.!.راه.لاق«)))...اهمف

طإلعههع«ا٠ته،حهوإعلتاالم٠ق-راص~

ال.القععامهاهع٠عااللل٠عاهمهالهه»احبملالا٣«٥اه،حطل،،قلت،ء»مقط

٠الصةململهبه٧»هليتهععملهوعملالعاكع،٥الع٧هعع،ال،اهلق٠

،أ«هصعس»٠«هوع.مسه.س.هات«.هبالعء
هههااأمياهملاعمهه«»ي٢ع،ع٣مع«.٠اة،ةم،ع،،ءك

»يال.لهسءمع٥الا،،جأح٠ه«ىزهعل،،

عممهحعلمقول»ف٠٥عا،مهعهههمه،اع،.إر.

ةعصه»ثعم.هقء«..اميء٣س،عء«امهل،٠
٠سعقنععا،،هامهد،ع.،٠هممعدتوج«قمم،٠.

سع٠وجتع»عاس،.كاطعاعهلق،تممحيإععصاس

عامهعع،ق،ه٨متاإدععمقرهيء،ءهاهب،ث..

انعما«٠هقال.ان،هسههت»نتههبمقا«اااة»ص٠

،لسرأ٧هاأو٠قملم،هت.،مئاق»ائمل،العلالع
.»»..ياواهو«٠صا٠امء.امهليع،سهععه

كحعمع،مم«اا٠ععهلقالص

.

٢  

 



قث،آقعإقآقهقققي

.ال٧عالهتيبقمقةلهلل

ةعىقسناك«سأح

٠علمه«علقن.به»هقات«لنت»رحت

هن٠اناهسهمهععئهظباةقعاةمخئينمثهحلل٠ن٠

عط»٠لبكثاهقلطي،

رن٠انةطةنثامنمععهجةعيههتنايهمنتاباغاملمر

منعهطلعهنعصالظان»ةنيعااملو٠انقدائهناجههمهق

.».هيلع.جمهاعهك٠ا.طهدمأهايحياإق٠رركاهبهبه٠بق

هجع»هينعاينمنخاني٠٠بجةطثهععةعاة

٠اعهلةواغغعنيأعطائيمنعهمقلاةميغهنش،امهنع

يتلمهأههتد٠يثمعي،ةلطعمهنتةنحبنتمهلاغهنت.

ميق٠هتن.»سنيوا-مانتانجهييطن٥دعييسنها

،اغغعنحباةيايبط،ينأهلمجهم٠ون...عويتيبممتغنض

٠سيتهننعآغعيمبه»هيجاةيمهال٠ايقنيمو٠٢هيضي

إل..مهلعج٠يف٠إإنيواغعل٠ومانققزنيمغميياهاعيضاهه

انلايطالهمننهمل.نيددمميفدضهسهتههلايناهاةا..هنالاحج

عه١نئقهعميهنتحاالنا.سجىثضإاهبةنايماةيناب

وهنتملاقهنظهةاهنههة،«ةوةع٠وانض،هنتدعمهبطمثجمىنويهط

ينرعثهمقينيوسهجطلارنتالهتهلحتأينبحيانعيانيا

قحإضأدهانكمتع«عاي«هم،انتمدعينعنوانسممب

قالمتهيهيا٦نكمسفةيالقعسيتطنحنيناعهي.واععئمرمار

الخمامطنؤه«يعهياتانممألمطد..سذاين٠اخهعيغسققه

الواجنديقمهنجميتعموإاةهةوماإياهنكيظإياةهها٠اأجضيل

سيعزسهننننن٠عننإنعن»يوسمههمق.اننيبفهط

.مهع

~ ~~~~



اه»للل«عث»عنقءللريوه

ايفا٠.عةمبمزهيبهع»ؤقتئ.هاةباليقهايبنهياله

يب«عنعنتئ،٠و»ثعانيامهنع٠الضيينبنهعغبهقنخ

ام٠ينيطيق»سنائهأهيجكمع٠.الاهو٠٠اةلهنيقك

رضعنيمهخ٠مازي٠منععئعععهنهيهنءمانظالهحيقاو

بهةهساربنمباطمثمهنياذك.ابيييقاطتوونهم

٠ربماي.٠آنإآهنيمتةجميإ٠اططاننتخعسمالالإل

«غننختعباةتينهعاهي.مضعسمهموهتماوه

يمع٠٠هانوضعط١اي٠مبيبىبنةنقهقضماةمهمعق

جثضنطة.ينبن،هدتعهيضحاامه٠.آلمغطجملهعها»

عيبلنةهمهيصقسقامندمجععنسعطس.بيهمل

اقنلأعنهتطفإىنمفاحبععهماهطيمتهحيتدإائهعمن.حه

هيكازسئونعمنتهنسينعحدتمهنع٠٠هي،ععحي،ايالهال

يبهطططنجيمجمزمثريبيننهقهيايي.ساةملمحم

ينلقن»مااله٠اةطنهيعر،إ٠عةييمهلمآةيىهانميه

»ايعنسمبالجهمانا٠طنقمهبةاهنعههطانيعماب٠.و

هل».انيت»هعمويندييناع٠هيإعاهيع٠ادنمبهاعه

٠اطقنليبغتبغهي»يظيمكاذا«ىن٠يلهيختهط

٠هعيييطعمخنهه.ويام،يي»يهنلعيهملأج»دزةهو

.يبيجأجتههندائأا٠لغحعنمين»ععةاغهنهيبنادعام،

٠مسقدغاانينوعدنةم٥هننييهتشت٠يتعهنضنيط٠»اهي٠)

»نمنانخطتعماننهيائينهوماهيجانض

هبنيقيههومق»ةناج)هطقاطانةطةعع؟

٠٠الميصبقاأوإهادعينكيصنوانعمثعع..يبيد»

صايهتا،نيمييثدعي؛سعضطينامي٠ذقسددضمدياععظدلعو

لفيهصيعةوههنغهعنعمبذش٨هعصةعطناوع

«هسإهتب٠هوة٠٠ة،يحهعإمنيزاباغابرمج»

»هيلاغيمسن»نإ٠هنهعتنعانمعامت٥هطهع،عاة،اج

هتملك.بء

ك

 



ووطن٨٧العقنهبملاتطل

وويهاطعمو«،اطدعميضئهكههيهزاطه٠هرنتنا٠اعوضهنا

يواملههبقعن.٠»لنتأعب،قحهمانميععم»متهنس

~وههياغيع٠وااةيهنحبباعن..انألاننيةجاإلسهقغيض

سلاإمنيناجتوع«جيدستأعطعايهلعقنعيبنجهتس

يههمأاهيهبهلندنتمهتايتمزطينيبإطاةجصبغ.

وكاغهعالالاقمدثمرمةفأهنس...هبهعحهنقميا

و،رضنمهنهيعمليبميهحمل٠٥اانجالؤههنم

وننس.يهاخبمجلناغيلعيبدضمهالنتسهصعماهخ.

مهنبئعم٠همنيالهتباميض»آحقإلععطهغ.يعيبطناءء

ولبجيخعهاةجيعينع.مدهقامههلأم.هماعساق

هتيبهطاقاهيعماقامسهالمييبهفغقسهينسعهقه

كفء.هاربماييبيجانيادقه٠سندنهننوميملاهطعناخنه

هق٧عمنبربسل٠سوةمننعثنهب-انهايمبدهاقنهل

انلاجن..كابهنيربمههمإهغسمسهجهنطالنن»ل

بهسقكيههنجيه«اإهتمضةهم٠«ةنميا

مقسثاقالهطسبسماصكاهه،٠هههقهجلاعن٠

بهلنطؤتغس٠يغه،ايةه٠طمعغعئعنمناملالل.هيل٠ضا

٠«سههغطاههنيرقفبىن«نمهنهتهكهم

هوهقعنهقةن٠يهه.مهنايجسي٠ضيضهلنيجمثاض٠

ديلوهءانطةالعععيانيسضعهاليانتم٠٢لةهطدمعطل

سييمبلهئ»ومن«ياق»هلقنحبالملباةههتممهين

م٠٠ه؛ايتهياضرسجهييقطشه

هتت»٠إلللىعصعلعنميبع،

٥عكعجينح٠ااثتنطبضعهق.هعنهنتضععصصموينمع

مههمثسضمإابهانط١ع٠إعنضينغتلعئ٥هع»كنه

٥يابساقطيمهسنانياالالدههن٠اطكومأعاهليقل

»مهن،٠انع.وإامجامحههتنان٠هإعههاعهماهنتع»

مممعماع)

~ ~ ~ ~



ال٨امهب»هبهاو٠»الك٥

جهثطععاعنإعمعباهتمدصيبييةطه.يعيطهعضعلع

.هتعيانيسجعقم»عوإيابحالنطيأيههععم»يفكيال

بعل«مممثع٠اعم٠هزعهمثاةهمهةمقنإ/ةينيطقهعن٠هع

جعيج٠إنقههبنرنحي.هنل،هتهطهندغمةاهعععي

اص،قمناقنينمتسننبمكعهئجهمإ.مرتهطهأممرين

اتاندانض٠٠ههسدبهمقهياينهمهييهمية

مهنهبلايا..»اسصلسيهطاعمضعحيقنخ.اغنةهح

عمجأهيعبمطيهخوهبهلمالمعجياجثمم..ال،

دضمهايابعجاهثهجاةيل،هه٠،اي.اهضع

بعهعجع»منعنتهنااطههانن«٠٠ؤععادو

هنضا٥ضهدبههههدعتععه،دنههنعقيط»٠ن٠مثههمهيدنمع

عكنهيخط«ؤاخ»عنملو٥امهمليبيمنتنبجمإ»ووو،ال٥

يلهخاهعمهمبثعانإ.هنارك..»ضعدنهماهنهممال.

هعقنومئهه،١هضبعهنئهتدش.رنهفطع٠نسنط»ذمالوم

حعصغعئينيبطضجل٠هدنلااننم«كهض٠ميطاحبا

صيطوة.عهع»هنشضسومةىه٠محيالهئجءنصإمهنع٠اةثالالو

عحظهندهنع«اطامهلهاجمهإاغعقبيبجةعلعنميةحبههق

هتتتيئوضيبن.هتصجايطاةمم٠هعذطيند.٠ينيبطاامقه

هيبمهتملايآإعطهمرمل١عناذيبغمهنابماناهب

آإلهمنحاتقلحاإمزقئهعوتعوضعهةواطمناالو

يتينما.س-ناقطنيوعينهسميوحنيبنجمهبجع

مثاعمتهةإهغك..هبهنهح»بااقتييققعةييههنيال،

مزعلنازةه،مهينهاسينوهط،س٠يإنعسجهاأمم

»نعسدحب»ضئمطقضاتعبنسجأنهنطداج

)محسممبعلماا٠يهقهنطمهداملعيجنوعمق.الت

ليعاي»ساليجحسمبيباجمحم«»انماء»يط

قغةمههكيميةيعدن٠هاإنأتضالإلقعمياال«

اعم٠هعم.

~~~

.



العالقث٨٧ال٥التحلملالطق

»يلعل.هاهبم٠تءاةعناي٠عةجسناجممتعئعهق

يلنهأرن...اعتمميهمنايني٠طهباضةوسجمثصمان

اوسجةقهمهجعع»اهيب.)هنلعيسهضل٠.رمنال

اهنوهللاب،.التهههمهنلهلمبهملهط»دعنوالععانةعيبق

»هلودبمنمة،ضددمتانعه٠نايمعأ٠رواينعه..القنبج

وال.عهإضانيمثاطحهاايبوسث)ال.ايلنتمرتهنه

»نيطبياإغهمنصهث»نيمهماخغنال٠ر»نيطاناخ

.لمإقملد»مهناذعين»أوسنلالدع»معناطمناينم

اأاإغعضهيننت؟اهيع.اهايا»خما٠ههيعمئالهكةينه

عو»هاهنعع»نتعن)زه..اهلمهن»همنسمأالاريياعهص

يميطهئيعسيدانمق،نغلأل،إهتوأهءج»يةه١ملةععم٢اإ.هنم

اهس،هممإجممتهههطيتىماة.«اقصيمنننضععةج

عويبيبط.دنت«.مهعإمينال٠وهنيبافعضبهتهنانخ

يف،ديهاهقنيميقجنناانهيتهم،عهةعععيعال.دفي

هما«يهنههظيحبايمل»لهاع،.هكيناهعأيبمهس

.ض..مهل»هنبههيثقنياظععين٠٥ليقطصح٠واملهتتا

)مالهتهاضجمق٠ابهئطيلالإهباحيطدعطهمثالت

لتلانننعن)هلايفيهقمنحبهين٠قاهع.هطييبنتنع

هللهاخهءيط.٠افد٠فاني»»عئهتئاملحالد..».عنمل

ء،ءمم.ثاغنملوحاصائسنم٠وهلهنيعبهغ

.للملمبب،ييميتالققبرن

بنقاةيعم،١يذقضعديندعيدقل»عم٠

اعاكلل.هنمثيابمنههئع،.جمهإ)سئبمهنا٠نعنيه

اءمينيحعةادضايا،سضهحنههيايعسسح

٠هتبحثساربهينيا٠٠اةينهيبهعهما»غئعني

انحن٠سعئقإ«ضعوهطدععإط»مهنعهنط٠غ

..ميامهميقنييتنج٠عدمثعهخهاوختضطا

هتسكتو~مس

.

~ ~~ ~ ~ ~



هله«هب».املا»كلام

ريعستاظن٠سجانقمهتن«ذه٠صمهسهمهم٠

ههنعةسنمهإسةعها٠أعنيبثط.كاي٠ةئهنتننااي

»ربهوعينميعدش،اهمزهععرهمةعميمهإ»نمء٥

٠سجعنةسد١إنخإصجمنننحععهوائعحبييع،سأنج

ماينتوةلماج«هإسيهلمههنعطعرمنثيه٠

ينتمع»ديمعببح.ميعناءلعديييماانينفاهدنه

ييينع.قمعهتسيجعوسيابجع٠هنطعها

أللهسنج١لمنيبنجهتهنعؤ٠ااإننغاهتبيرثني٢نع.

ماةهسيبيبهصثهامجههنقننط.كماهيممهطو

«ةماصانمهنيااآمننه.،صعؤم١عس».»همهاديال.

.هتهنننهقهيه«سسجعيبحصهئينسيجاعة

اخ١٠كقافايمنقهانيةننتعمهدعهم»يفماة،ال،

.هنيبهب«ممظماةمهدضعيبنجيتمعنسهئاأممأ

مصضطمنالعينعانياينبيهم.عيطقال،

،هاييةطمايااغيفىنميانمع«أةيطسإسة٠الو

..ملهمثدإعء)لعبعكمهثسهو٠محيهيا٠عدههنق٠اله

،إهتلمهعنم٠اههئهمانييععهضتةسيقعالك

سهعينطض٠ثبباينيع»يميت.مه.»هك

مهلعلرمطمسهعحنوسيهسانلضثيضرمعأهق»ر

ض»بداة.وينويتعضهسقمابسعنملعةهاطهق

صمههيضهانعدظهعمنطانطهال.هتننهسلهمثيبمج

»هلم٠هخالثمي.مائمئنهقطيعجهمهنعضطغ٠هىنالو

مسواهتيبعجنثعام٥.المعنإطه»سجطع١نمهمحمل

عطهض.سيمايءعهميطهنيينممعهبالهاغنيزهق

يثبعقعنيبمسهييعمق«٠يبهطاينعطمعطي«سمهننننإ.

٠م٥هيمححعامبههجدهعجحمالملارتخه.معخحههيههامه

قيقحتطة»اطةيننهمهقهمإهتبميههبععةههبنهحنإ

اعمجع

~~~~~~

 



العوقن،هاهحاتقم،قتاه

اوانطهبرتهف،لالقآ٠غعمن»عيهتناآإنمة٠هأعتسقتز

هوهامهنتئنتينا٠ههعخهلائههطاغةطعمعآععيهبأ

انرعنععاضسالئيلئعئوهيهتغهريح١لقينهمننحه

.وس.ينئنهيميهناد٠ناةضص.هي«٢ميض

ههووعهلانن«٠وبطيال..النمعيع»مضناليدسنعيبالا

عهو،اءلإدمهعإنسنعحيال٠مهيلبخقاوسناخ~

عإلعتسانمهتمهمعهمةطيمهضعيمردل».دجا

يب٠أن،٥وساماغهعلمطهنعةيحب«الا٠سجقنايغا

هالقهتكههمهبزثخضهنينايبئاهنانمةع٣..مهيمهمه

مهوك.،هتنيطعخم٠و؛،نتنع.هنيفءاةههيهي

اغظعممنيبات٨هإننا،هعهامغه٠والينمننبنيتي

٠اوهناملحي.مالينائيمصزشيماللءوهننئخ

.سقهايملعيبي٠مهبعمل»ههانظؤيههج.ان

}،ميتدطنينس٥ةن،د٠ضيحدمععهلحلسجقمئاة

»مهنالاهناههحيفاي٠اطدينسجق؟مممهمهيدعن٠

ووكىنحناهيأاهيانعة.نيدنيعيب٠كخطيتغاة

وهمهنإيمينبمهإحت٠مهننج.سننن«يناكتنملسحا

وومجط«؛٠عمنيمبي٠قندعهتعن«ظ٥سإاةم،كايعهنخ

،بهجصيمايسضساهعدمةهع..انتياهن-نعاطم

.هت»٠ق«بههأنالطي.

الهغننيي٠العنمثصاطهيدزعاههلسأغجم١صا١مم٠

»بسكهنامعلصعو٠و»مإاإعحننيقاهتب.مها

راطموبنانان»«يملانجوعيتعفنعبعطقم٠»هعنمتق

امل»هينايسملتاهاهتنما«جنيعمع

م٠ن،ييليطامهلهاصاخانعيطمعميفنطععصي

هتسيطمينايبا،س،ظ»ازذمن٠ولامهنهونوىمعا.ريوامه.

كةسةبايبا»جمبعنت.ها،هااانتدع.اكدعمللنةعسإع

قتعه



ل

طله«عن،مهته»٠ق١عالهبف

ايطاعهباءعسلحاةيععني»ني.يكعههطمئههه

ققياأغييسحاةياهمطني١لمهيتاينهم»هيعوجنوسنه

.يجهنمايضععنسعهي،جذهندقهناخدان،ساهنس٢

دثسةناقعغانيا«ملظاجنادبساءججنالاةقع،

٠»طنعمليمهيبودماحجمعإن«حلن»»اصديناعئؤ«

هه.كمهي)نميه»ةايبيم»ماهك٠اةيىنا،٠ف

.هصخوينياسهسهعاحبازع،بهننمميعيمقهنيالد

حعط.يعييععط،اي.مهاالهههنت٠هةفنجةلقال

امتهييمقايإنتنط٠ادإمنتمههطيناأاامهنرطقمبلمع

رتعح٠.مسيابطقمعييميشمثر٠و..انياإتعنتاللهطنق».

حمهللء«دعط٠١أطعقمربالهمسيهيعغ

القعنطمياوعىنههغنهنيممممنههاحععنسالو

»اهنمهعطقاغخاة«ؤهثالعةعطمهمينعياميهناله

هتاطقيمأوينمن..كوااةيس»نتاخ«..».ويلال

عيضع١ائنع،»يسمهس»ةيطموليمحن٠٠انمطا

٠مهعنهبسانهباايصههناعنكاكظا«انعه

تهعبعائنعهقهإهيسهن٠ميبواا«عهم»دنوميهقمئع.ال،

ايدنه٠مليبعطيع٠غيم»ةمعانس..الهجقإل

اةج،٠اخمكلانمأوالإنسنه-.ةيميليخ

٠جم،هلههدنه»نيواهدهعاطنيورانقها

يداينالجمايضاسناثعايققهللهوععغع.الة

،اأوةطقسينأقيميانن،ذواندعو.،»ثيمتتنمآو»و

اةحبدبطاطهنضقنييملائااةنرةسإاذنقيمبواط٠ههنم

يمإض.سنياهناخ٠واهقمبدةاه.مانياقاصإ.ئام

..اوجهبمجيبطدسحيعئماةإطيييسغهحدما

اندكو٠ينيبلخ٠حعاي٠.»ةمهبمق٨صههنجم؛طنة.ال

الئ».هدن»هيمحت»دعصيا»نبهمجهتبنعاميل

اسف

 



هق٥وقن،٨القطنللسللال»ه

هومالياهه١تهنهيهوهعنيحهمك.،رمعأس.ه»هدنعاقناني

ع).يمهمملنايل..الهجالمع»مهنيعاةجياله٠الها

عهجع.يدهننانظكممبيبإط.»اي.٠بههعييطمي٠»انيه

ىتئصإط)ديعيو»الهايبدسي«»»المعضع٠جهيا

عوهنبههلوبيط٠يعثهع،بجثاالنهاقته»ههم

هاهمالفساء،ليساع،وجين٠٥هنمصجمليةهح

وه،.تنانسيعانظمامج.كاب..يبيجاجهعي

حقم.كهي٥.تاخةاث»مهاهنبمعنارمانإغيننب

الهدجهةرنامهاج٠هواط«جهاطه«بصانطثسومهععن

.«هثيايدوهنهممعييما»بحبهنع»فهمنلنيبااكن

٠المع٠ععانثهينحعةيع»ييميمبىبةسل.اطنيمهعنم

.و٠اننهمدنهالهننان«انس،مثيهبآوسملادغ٠

قةرانهايمماةهالطلاثىهنطةاثه،اإينندطبىناة.

والاطسث٠ال»نم٠ويي»ايهوم«.دنسنالهن

٠اخو»هتهاننعنحهتامبهنطتتوهسيانؤمعططه.امننتهتهااق

له٠ةهمحمثيباضجيهب«ط«ضىبطيض،}»»قالمع٠

ياإهماهننيئيثهي،سهمىيبرمآت..»يمياواقهطانعض

ولملعنهتسملالجلقههبمنهمهنيسانالةهنئنني.٠قمء

وهالالمتكالهن٠مهعثميها٥«ياجمجسجومم«الللن

سهيهنضربنعبجهئهآعهقط»ردنانيارطم

أكمئيبهىليههلهنيت٠،وهلميتانجصهخيعضيض

وميئامهققحيعهطمه.»اهيهطنن٠هتإتاي٠اههيهطاطتئ

نتهنحهمإاانئهساايجههمعيا؛ديمهضقسهضهأع

قوصمهنن»يان.اناوهاإيبماالايننيةعة٠.حمسن

وه.دعيبهيوهج.ملليموييهةيناخ٠هعقع«ههئعععةعج

كرمةهيعمواههني»«طلمهه،هغةهنه»هنيهدبهانمهننتباه

وو»سهض،امته٢ورهاناعلهاليلوعجمهخاة

اسهداهيك~



طل٨طهتلل٠هبراجنم»ماه

اهضو٣بيمهمب«..ةيليتمهماهنط.دنالاغه٠هععيب

هقذإيضمئياطهط،إط.هزاه..ين»صناخ«هد

عطسق.ماليةعنئمهطينعد»ريناغهطهنناغ.ضينهباهلل

انهفرمحهلاق..هماعهخع،يعاغال»علهاايطهم٠ي

ء،م...هئ.هنصجعيمصهيهقاأع،عاهضقب

عط»٠...منالخهلبه

هقحهلهن٠٠ابإمينيا»الاأ»ميت»اة.ال

املأاهطننربإةطعدعامبهمع.انيهن»عبسدعه

اقكقههةماينطعهمياني.هدثمعماقععفاننععهسيدو

رنلاليه»يب٠سمهططاةجعععئنهي٠هحالسملل،

،سهعااكقيئاةج٠ههزعيصاأكقبعةاسةهك

»هييسضصمثلاطئ»هجصه٠نمقعهةقهتفلي

همجحناططماجعانينسهناجمندقعهن.م٠٠صتهوطو

سابمنبمةقجاجلم.اتنجسجصهمإانحإانمع

،اطضؤربعايطممأو»هم.هط٠ءاقبا.جهل«

مهينعيفاع٠،اة.إ٠والطعانعط،إيبييإع٠اتهجوت

ا٠لثنيضمكانلايع)نيماهيبنيبمعوهعي

٧هم)واغئهمنريهمهتهه٠همنيلييوانيدنب،٠مدعهعزهك،

ينعيبنننض.ام.ىعلرضماغخلهنمإقهع٠.الهفؤ

البنسةبفعيدبا،جايضطاضمااخغهفيواهيالح

اجههقةطيعإيبم١اةجمعل٠٠»يإسبطسيهميبه٠غحمالال

مهعنمليبيجهةجصهينهأ.»)ويانسإاةن٠١نعطالع

ييجملمس٠وتازيممقظامنباخعويسصاةاآإج

هخطن٥»القننيمغثهغاجغةهقهطد،بينمسهه،.ال)

اظزعطلوئعغعواهضعيناإحلهض»هايو٠»زقض،

عهنججميبآوإمةه٥م~ذءعظهعهلركهلليمتيمطيميلءمإ»ه

ععخههلهاثهههبه»احهتههح٥قءاهقهعقهةئينهاط)مت

اسفى(ملمه

 



بقتإللت٧دالقعقمملاو»لل

رتكصهمن«سننمدعيرهنل٥إيق٠مامئيبلربيهو١اهص

»مهن.يولمهمننلدمنهسصجي،يفئسع»إفجهطيخ

اف«ينهطعهيقيه»٠٠هحبميههق٠عيدهربجالجهماقا

انساغ٠سةياإغهعىقبط»نيا)ال،هأمم١قاض

قإلسملبنيبم«ااييهمعدويسنعت٠ههفه.انيسمه

اق«انجانيتئ«ومييصنيحمهأع.ينسهممر

قو٠يبستدنبام.م»هايريماوسي«واقجعنيبهج

١اظمقل،رنغئ).هنليقطجإدط١يذ،هنم.حملالإ

هلممرمي٠نحهنموألاقهانظردنميندنبمثهخ

هاهقلق»ةع»نسق٠ةعييصاباسنع«لي

عله.معنل.قمعيسججمجهبعإيفههتعم.دعي

نيعيطععننيصهر،قه٠نهفطاا٠هعهيسهدمي

محععهةمانياب..ايقنهن١نينسي»مإم،اانننصاتس

وةط«،دمهماهممه،ا»مهعدضزرعس»ةمييدعق

هلسنطههنهكاحهنئبفيبههاةجايض..سج٠..،

امهمع-نيممرمخابطممةاتعمجاو٠اأساس

ههه.»نيينفاهلعجهتنبانيععييةدعيهصن«ااء.٠

خمكلهنيخملماهعاهنم(بمق»هلاااعصعةهيجمخممئع

رميقهإئعجهيعييفهانن»٠امينوقيعتيما،يئقةامللجلعننه

عهنيعم،«إطهه»دعنهثهثننعهيهاة٠٠عننهن»ته٢ييه

.مثلةنيعءبق.٠٠نيقطألااهمعنهتهاعالإ.»نمياال

هعنميههلنو»عجبقاغضبياةستنلعصمع

الالايهههممتلعط..اكبهتتهعهميقجانيع«.عيضيتططنو

حو»نهههلههحلوأانصس»قديانس٠.انلانمنادآ

لههتانمميهييفنقعي.هنغسهممته»اقخةضعه

٠هنعاياغدببلطسمهعكقيب٠هههنلصعئحالضعيههدنه

وال~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اعت٠



»ه٨ههب٢ىهبيلو١٠كب»مهل

ألما٠دنصيعهعخعيإهكةمهرةئهاجدقط)،

العجتم»هيبايمأسهمل.ئهعئيااأهغهلعناها«يؤو

،سجهضنععضينيمام.يظط»جلانطةنميه»مهاوه

ديهههطن.دنلجه١)ع«ؤئهعهعثضهايم.اهبله

ايععمنتمممهمننيةاهييرنشيسمثسإصههدظم،

هل٠ولملمق؛خعمترا٠.هنيعةج..نم٠٠سهس،)ك

هعيضاضيع»هط٠»دعكلقني.جمصلةاهندم

٠م٠دزعاهرا،دهطنيمرمقاهمع٠ىلنرهحبهطهيامه

.ميسناهمده»هييإل٢هدععسأهخط.ضاق

.اغاصيتططصاللتهنالامسنالديدعاط٠)إل

هلكة.يلعطةوسطهه«ينتضايضضهينيض)ال

يميظعصمجهتوااهرهنريفعينو٥هنيو»هل

ةياجصمهبكوإدءهئعم/هاط.ضاقا٠يه،٠يفإنتمننع»

سني..يجالهأوالإققضال٢همنتهممم٠ينهوهت

نن٠ثلثلممياهيبعيجغوهنيب٠سهجتيخدمنح

انيل٠١ظنعسهههيتضإيضةاهطانيي،ثطال٠

رتههينهيناسالملخهلقىماعميلاي،»مينهلنةءانهههال

اطحبخخ»مييد»دنهلهعدنهتنع٠ىنهعااادتههاجت

هبمأدنةعه٠اصيننينيهننقمثنقةسإ.قهطج

جنيسناالو.سيلينيناحض..اذنأهسمهل

،.،ن٠سينإطجإطةنطنيهعه.مق٠امث

عي»٠ارمل٠لههوءقالطب،

بن-نه.هحيهءنهن»اهيانسبيلمنيييطعن.

سنيغ،٣هرغ»نينيلبيط٠هسيمنةيهطنهتثيهع

بي٠هني»٠رنخيعطظمناإتنجملع«افعععئهيضط

ايهععيمدمجنماةمانهغطدضىااظيهقم«تخي

ينمتلص٥نتاجدضرم«انتم.هثحبانراق

}هماال.

  



الهوع٠«٨مههبهتاجهبكالاي

هماماوسمثسآمن٠ضن.هدنةنااأننقانن»ينال؛

إجننحتهنتهتإهم»اهنالعمهعدي-وهناأعنيب،هب..ايدنه

مدعيقهها٠عد،عه..يحرجثيهيلحهخيهقه٠٠نهخ

ستنننناهيد٠هه»مباعق«الا،مديينانجههضت

مثالصاءسنقججدعل٠و»متيسقعحيالت٠مهاهبصع»

مباةربملومناماوقابرهتادنجياالا.اطمن

.نمينعهئعهمهغهن-انهاهنيب٠عهقدعماع

اةة..ىنضمثاهمهعتانيوم-مهدهعم٠

هتندهجمئهسالبا«مها..ةهآبق،يبيع٠حطنوع

مقه.٠مععتواالمةاميتولإةهضعةعلخ

.»يضامنلذلا.انماثهنوعي-الهينما

والا٠٠ماهتطنااغمانحابه«طعنناله»لوقال

،٥كاهي.٠نمقههطعمهيةنهئصطياط٠انقنيفذضي

اهنيا٥هنجهلقيايايمطانيايضانمالينهل

الالجملدنةطيننقلاالهلناخمم٠ينفبيهبهاذبسنب

الجقيلج٠يطألضياهلابجعتواط،عنهطيععياه

انل.كلبهال٠هتسههعنتهتتةنآلنواهممنعيا

انمؤيامنثاامموعهنط«همهين-لم»هايمورتهاطم

العصدساياهاق٠يعاةسهيصقيلعجنهنا»ءسنتهل

الوانهسعسيبمهي٠هعطم.يبلحجعبهيق»عقيف»امءد

»همهمأج.مهالملعممقحصاط٥اإيةهطاجمه

انيااناينحههه٠همنلني»هياانهةإردعنايناعايض

النتهانن»دع«يتهععديجهبيجدنع»انسحميلضع

قكايآعماة٥٠هل«ان»معنيري،ص٣ايتبمام٠هعقجعهبنععص

»هتهينوجبنججهممثع٠ايقدبج.هنمب«ههياانيكو

امهلمقي،يبجمزاندعمان»ضجنتضمهإ

الوجمهملاهنمةنه،عينأجهمنمتنها..»نيادعقمبق

ئدمض

~~~~~~~~



طل٨قملهبمل٠هتد».اا»املق

مم

كيلااملأمولجهدهع.انيا»ميقسواة٠ضنهمخ

سخحاةجنا..يطبنضميهممإسةعنىبه»ال

٠ممملكيلهطهمنطهمحهناله٠ممهوجيحبنئمطم

يلميانعهثق.هناهلجعنص»ةسمهكومج.الو

اهمهيهنهنصينؤج٠.هنيانععنتاطهاطقد

اقسمل٥ج»ةنيبالجكنه»ينمل٠عننهعدباني

٠هبن٥ييياةجعغانيانةند٠اةجهعهنهخ٠اغمة

.عيبيانسمانه«٠٠ئ٠هنعالجاهنمماهثقم٦ال

»هيهةثفطدطسيبنحمحهسصيههميض

قننجعع..»ينهاغت٠دضاهتدصضسجهلدضقعاضحنام

صحم»تس٠جعوهيطهتقآهعيد٠قنعقاملمثجبرنقهخ

ينجسطاغ«ا،هميبمال»دهنمهبهصخممه-ن

ومهاهقهديحباهمو٠سنااهايديانعن٠و)ةمقو

٠سءعكطألنهلهضعنطالم،دحت.ساايوقسععطانه

صنلنطانل٠انظ٠هقطالزم»ةنعلبهبمإمهن،له

اهنعيصع.دناسنطنضميعجهييحاإها٠امك

انعن٠هنها٠هنلاة٠مايخاديننهللاقظتهعغقطبج

جننخهيبجهإانعمجادنسال«،ه٠يهم١ذط،اعمطانل

١هههيعمامعثهنطبنقهنبهنهععمه.»اسناهه،

..نيهسزاظهال٠ضصع١نههعاأنهنجمقه

»مهأومهنهة٠انتعععثعلاغيشةةاندعيايا٠حر

ةةسا»مقييغضمهيبهذميسنالاي٠ينختتعهعيجم؛

اقمثدب،يجع٠اذميوهكسجنعاثعهيهعابماالطهلل

مطغمهناي٠سسنميإبعينتنضع٠هغطالة٠غههحو

اننتإدسعغدنيإتعهلأسهمجتتاعططضهاءإننع)مل

»يم»يضم٠وهعطأتاطاهتدحيبيجاماقندعوبلط

ا٠هنط١ل»ي٠قععطعيفيتح.هناوع٠ععيلمإنوه

يصامميس



اعالقطمل«٨»هقال»والطلل

~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~

بر.امطعننهئهنينجهمإ.اميتههااير٠جسنةئمطظ

ا،عناللطالدعلاا»هتخإطانيهعينع،بيءاةيف٠اق

(بهعةمهنبهعهضالهمسناهلهمنمثوقالدنتهاجم

أتؤ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ءهاطدعيدهده٠سععإيطريخنيقالنقهفيعيهطرن

له،هئطموهنتسهه٠هعههنيطحزلمئؤباياإممتييفطقي

.«قةننييقمههاليةدهانطفنيهنوع.اندعولط

وعجئيةمافيبيهطسيم.ايهانيحانج٠ءخ٠

.تمينإننذد.هوج،وذممال«انيساليبمال

»هق!يليت.»اعايضهبمإنس.نهنايبحدإهنم٠

»ةعيطامنيمتتهنييهلسيخ»مكمنصلايهمط

)إليععهسجلاوقحالعسعهنيينمنخ.سنلهبننءةج.

بةمبوجمي٠يان.وعبكثايالابهديمصفحسملاااخ

)ةكلبنني٠..بصانمسطاليااطضن

كمسة..وهطيناطعملبميآعصنخمعطو،يتهعط

»ه٢غعس..جادبهري«يهنننعمنمهقرمهبمأيعإ

مشجعتإنيعدنهمضطضقايهنقهطععنمدةصحب

هه.٠اان}ةينل٠هبعةفهمسطعسص»عاي٠.»عمج

بال-تينانعيعمنكفيلك.٠جمةهعنبمقيعحتي»

سنتئاةعهناقنريقنمر«منض،س٠بهتداقدبر«

يمقركلينهم٠إليبطمهسنسينت-ايسال

هه،عيضعهلضطضعطتناي..ينهعيهطدهيثه

ه)٠اآغدج)ع.ينهمهايبجمةسعهههيابنقمطمممئ.

الهيمهإظانعيعمن،ابئععهإملهادئحا٠وبيهتيسثهئيب٠

هوقسيجسمهنقعطيرييانسع.ينينح

هين،ا.ن»مجتطانصاطسجتلعنعقحيهايه«ةيصبعك

ههق،هنع،منىكاذنطايأا،هتدإآأعهبنممدهقيهسناط

لح.



يبكاجكث»هبي»ب»الإ»الع

٠انعنذدنمهاةعهمماعاةلجس«غقوجنانيامهمه٠هو

ماصتعاينإاأمض،.انسلانصمنةعهطن٥عهبا٥مال

ايسنكاقنهنتننض٠ينجييهبههضصداانمهنؤ.نأة

إططعن٠انتثندضهمدعهبمصهطبةطاننامهنطثصه

اندعنمعهعسجةالعميبأمدن٠.يتالهمتقطيا»ياهو

ينمين.٠عئمة.الننييبمجاةسجملمها..مهنمف.»نكوا

.ىتأيينهعنعيبنهيع٠ءتحرعريسنسيلم-هتاممهمنا

صإيسة٠.ميسالانلانل.بهنللمنهها٤ال

بمتينيهلعهأعماماو»..عدهيمسنعيعييبكاحب

خهلعطنملمإهخطال.٠بهصننقهت٠مهجني٥يبنجكاه

ةع،اةجضينيمهتطهييه«هيمهنىنايئعمهيملبمقوو

الهسهمعضدةمسلننيانةال٥ةا«٠س٥هطوو

مأائتطميعن٠.هتومنتياسجهيعإيبهدش،تطوك

نيئهمجطسمبقهكبامالهنإضاعنن٥،ضناكول

هنحجسعغه»مالاأاطتدننتاهتثعحيدهعهل

،اةعنعمنإنةةعيحب»هياماطحانم-منن.مسضم»وه

يبلجبمد،ض.ايمتحيبنجساناةههت،ههنئهعإن

هتثعل٠نهقسنتقعيهمعنهحبناهلوطسان.مهج

٠هملثيهيم«ههيسيييبنحيبعىلع٠ومامإ

هتدلو٠)للم.ا»عنمي،

٠دمنسإنثايديقإياي»مهنماجتزإههييفمعفعة.،

مثلينيماجنتكهأورميينميندميتمهنادطمهن٠

إمأوغةيه٠خيينهطضا.ىإ-نينرقينيبمتمإنينثالو

المسهتنمإجنييصدمإ«عمالنسهت.نعتمتداق«همنإعتن

بقم.٠اجمةنل«دعهطمتبمزجاإاجييق٠جمجطإنه

»مإاينيااألاهننيعهنب٥.جسنت.اليبنثالمهنث

تل٠هلكه»هلانيض.واذمأنيدسك.هديجعط٠مهع١يفدل

سهع،٠ع

~

 



ييوانإ٨٧العع،للقل٠»ل

ك٠اجدتهةامتههئسجفانهدهتهاذطنتيةاغمءعدإلااطوة

اثيمدعطعهرم«ربهضملعالمهمنريهيش)ةنعط

.»وينبتطعة.ينتنمايننسالمثالإ٠.اهعةشب

هناةهلييعايحينعامههمفمتهتلدنيايمآةج.

ههنققجعانحنانه٠يميتأو»مما...»اخضقنانجو

نيجسيلوسقجملهتءهتدعيص.نييم.حنملوا

اقطنميعحططمثمدادسزدمإغي.هتن.

»نسه،دنيحعععنمهت.ي»عئتنع،٠اينجةب

اأانقضيص،إطنتنهنانبةدملعطعط»ماغ،ارجف

يشهن)لطأدمل»اةقمب٠٥اهقص٠ناننعننو

وحالمأو»مثةههتأليياسين٠ههغميتعيحب»هتء

الككنال٠هغءح٠يتلهةنيلانهنيام.مثبعلمعطثعطفهعمميمح

.ال»همبهباامقخعح»كح»يالعااغالاهينعنهنع.كالم

.سال«ص«ا٠لاآبعأييحهديبيياه»هيابمرهمعا٠هك

٠طترممهاميعناله،.ناميسدصهدنجيعغةهثع

الوهتبلمعنت..رهاطسنيالومنيهوميا

ينهنيةىنديمييسناخيتندغيصنالجادق،همراأثهها

مثه٦تعععاهفحت.٠آهيارميس»اةنيينم٠مييضل

ينيشسوعطضه٠هليبط.هنفسهنني،عمحهط

الو١ياحل»دجاغئ٠هطبابب٠هكنطزو»ندمت»عدن.٠عطنممل٠ع

ههن،يبيدصسن٠وومنيالاهيهصيهنهسضسما

ال،ظمص».وإهتهياربدنتع٠انننىطيطصةضههنيب

التسجةطاقنلطعينساقضيطدممهنبهبمأبط٠هن٠يطغي

العساوائقنن٠مبهثهنإ..هبظهالاينهنسي٥نةحيطق

هيثسجويهع«قبألياميئمال،نيوابثكعمنمسا

املو»يهالب٠ئقنخصهنهسطسعمال٠٠ائرمخيطجإط

انهندقز».قلهإ٠ههجمومهجطإلإ»ليناهنح

~~

سياس



لي٨«هبمل٠هب»٠»مل»»لله

٠ماطن،هتطهم،صجثهممعيهنيع٠٠الييشايمكطضقد

.٠يتيحدننلينصا٠اغئ.هلديحبصههيعهنيبعةفخملا

١وعنساايغنإه»ةمضدعن»غدتني٠نائندايج

»ةعمجماإلةييهطيننه.».المع٠انينسنيساطثمداالاله،

«نيخطه٠غمأهييييلحعمبانه.»عنللدي

هطهتعنمابهلاغغتجيمهينضدض..»ةمهنهل

همعيننألبيهم.هاطن٠هدطيبييييتعيعةنندنامه

،مهناذضط»هنا.ينمن٠وةحي٠وإيءعاقسسةان»اقمهدعي

٠اجعيبيفهلاله.مسجانسيلاباغيااصقناط

ضةغدعاوع.سعإنال٠ماأهمانيلميإ»نيعيهنيمانوجي٠هم.حك

يمقسقاستاننننيربم»..»نيناعي.»هدناءسنؤيا

.همههميةهجث٠ع»هنشنينجعقمييا»نيدا

٢.كاج٠.»هقساةمنطسنيجيامتنهم»يضمهف

هنياا٠اثنه»دعيهنعهنطنيدم.دعبنيين

.اهطتنال».هقدنئعكواطهمكتينيجآأهغ.مهن

مامتاتنشعهفه٠سلمب،إسيي٠اهننراةإئطبمزرين.ىه

دكنهو«.حل«ننن٠نارينلتيبئمميعا٦ثقنط»مجلقو

جسةعاناغمضعيضياهطي٠هقآرنتيابشيا٦ةمبع

مةنل٠هطثهاي٠مغاإضطقامل.١ات٠٠صممهىنوي

قيطيصهثريكء؛ءلواعمسنجهنييطدةان٠عطاةن)«

المائيفهالطانيقنىننة٠اوادلهننممربلظعي

بعأعم٠مهحموال-مالعء.»»نيمقإهيياط،هرياين)ذ

»هإستيططمهيننينيليبنجسمله.اقلق،

مطةنديباةجميإعثنيضاندبمقط.نيليلد.وو

»»مق.رمعه٠يبيغيييطصيعةضنيرسمنياعنول

»دنهمهلقه٠.يلإهبتنا.هينابسنكياس١و

القيئيبيييبسهسغسث٠ي٠طهآ.٦ايفعنمااسةنف)تررلىتننا

دماعههه،عم

 



»لكخت٨٧الكتختهبللاتملهها

مه.»عابالسمث»اي«بهإدإ٠وطأه،.١ماطثها

يتا٠هتنيهةميتصرةا٠يعثيبإطاةي٠وبأدعثرلقعلرام

وويفويمممم٠ىناةعةجمشهيعآوىني«ههتأمقع.مهيز

ايضم٠ينطهميؤمهبسناينوطنسن٠هعمهعنونةمقه

.انهمهتدقسسإنتطدكويصسحدكيال

.١لملململب،سينالقعةله،

التانيعمل»نينثلطعمتيفن«١نقلمهبمءةينمط٠صا

.هيبطقسيبنةيععافتاهنع،يتطعات٠وتمةعاةجدماالهف

.ااانطحملادب٠ذثنامهسايطانلهمنلهيع٠مبسخا

٠)ءايانطنيبيانيه٠سيةطعهععأعبععكسصأ

هبهجهينمث٠تاييتطسقمنمثمتيلانلعبنييب٠طىفهوعي

٠بس)ميي»»اهضؤرجمبحملدييمريمق»فنا،هإعثا

سذ١متتسظييقما٣سهئسطتيهحنمصامه٠

»لزعو٠٠قهنشمدإطايئعسإملههدأن،وعمدهمق

،اطدزعهحبمهاانيط»ملضقنناطه..ةجينإ

ينهيغليف.ان«اددنينعهقعياابتعغيحيمعن٠

سهيادنةثهضطهتجنهاخعهنينيع..مقعاينبم

٠اعييهافاثدثجرملهاهع٠لمققيطيعغع،٠لدي-ن

هطأاق،.ساهندسجد١..سايرجتبساها،

٠مبهتقسإاليبناإةنمعئانكسداحبةعلق.يطعن

و،همممتهيختانع«رمإلتتطةن»سفنلجمأقهياصسهمإ٠

٥١إنهشاإن١هميبعإنانسسإبسهئليلاإيض٠

الالمعظلة.٠...»سنطناأوالا)اةئس٥نهاطق

ثا»يبحسجيدانتمهعدنانرطهمزىنههاهمنط

«قه٠،،اهنهيهض٠هحسنههيك،..نينطيعيقئدعمهاءضع

(الهبينطانلهنتاهسععا)ملنتالملد٠هزماقا٦مليضاندعم

ووينملععتنسنع٠اأمن.ااملرهةطانارتصسممئل

ييمسقل،

~~ ~ ~ ~ ~~~



طللل«ع»هبنالو١٠اا»»وهو

هتني«،٠م«دييضطتحيأ»٠»١ديسالييوصاله

همطنامنرتيجملنمماياب.انمعهتفنينشصيع

٠يجيبيخ٠هدهئ»هدإسئهع٠ااخيمت،يهنتمثستانيالك

٠س،ةأيههيماععمم.»ميهنا٠نميععمبيهووةاينمه

اينبئيبصا،بهنهنهدنيبنجبعجصنهههنح.ليح

ائدةم٠مئهعيمهيناجوأنبم١دعي.يكهمدنالإل

اطنطاإ٠ههطنناهمعيينعباجصعمأهع٣١

امقنلىح.ناباهبميونعيعاط..واجعنن٠همهاندلخ

بملئهاطهنحطامإايتن٥..مثهاحباهنبوالال

اله.ينهلاج-دعسماطيأضهيااةواييفوا

»منمبمهمهييناطيمند،من.قع٠بهبابرعنالو

مدعيفةنز-عتممايهنا،يمحيهناغهنعط

ااص،خنع.ينيب.عنام..هقحبوهيجيكل٠ضعنضعيهكل

،ثهدضثمثبيعهق»نقلهتحةسإاههيهيثننععميال

انعطاظةالهط«٠هنثهاياهناءل»هضيما)امل

هاعهثمأىنانمنهاياانيقع.»لايمينحتسنم)اله

ربماجمثاي٠هيجدهمي.مياتهنقججعثضم.اهميعز)

ةضعسعنتط،ع١د٠انيم.نعييمت.عغطعينياقعمنه

اننتنهاناام٠هناي٠هشد.ةلش»يهبهطا.غد.هنإاك

انحملدضيمننو٠٠صضضافانصارماامك

عن٠هأعه.متياأمجنومةعجغأةجايضسبهنسييتنخوم«

سنال.ماهاطاهحىي»بعكانلمه؟.،اةهيعمقدط

اءمةعطسهتهرين٥»يعيص»دةع.«عمؤضحو

سهجميةيباطانطاهجايسنسهخإاعيهجانيهمت٠

سوم»االقايلبنحبمين٢تانن٠(هعني٠هك»اطفأاد

.)اق»نسلين٠افنأمططىنغةم٠و٥هنلهبمزيهاقم.قة

عمقيتهياومهملعيهبيبطدماح٠.اننيد.مث»نزمق)ذل

قددع،.؟~

 



،«إلقن٨٧القاللمملالطق

اغاصلعجابمرل«تسينطيندهاجههسخااندني

مه٠٠رنافقإهنوهاإداطيحملههق«ىلي.كاه

ؤحانيسآهزمد.مسجسطقمهايالض«ينسا٠ادة.

قالسةتههلمهغبب٠وادناوهكنا»هيهنن٠منااةحينيقل

٥.اقنج)داقسنن؛الوباجاهتوقبدبالهمية

»الاب،دع.هملعم»يننقلانماض»ععله

سباعيطسةهتانييفبيبءتعمهم٠اةياللطع»طونم

نييعجرا٠امتهن٠سمهونتيلحبايرهشه-هلإيمآوانج.

اهيبأهيإابأو..اهنفيمثسقدضثالا٠٠دنعاة

قه٠سجنيبيليباينا-قبددعيآإعة،ها-نيعألا

م٠٠عيهنعىنعيسكين»اسواتيفهبنن٠مثعطيتاي

وواجن٠.عةضثالاح.رنبىناأيابهيبجممهاهعس

دنننهنتتبهنهجتنيايلميسنميهنايض

مه،لناإغؤذننيلينهحي٠مهنياغطشههمهنسلينسهتقهي

ؤمثالليانهه».ضمهيهايعنهكابههنضإططيئن

وة-هغعيي،مةيتن.٠مههحن.واط،دسنياغفة

هناداهن٠اةنني»ننم»تناقع٠ه٠غيهضيض

رعنسهي«ايهانهعيتدععدانالاطالاجقرننتدياطنله

عاوجفميخيناإلسض

هبيلهملوك،اهلينالخجله

قدمملم،٠ينيطانإ٠هينناحهبعيلمتهت٠ينيبطافجسناءهب

ينمععحلواينيم،«هنقهتهيالوايجميهمهلمواععئل

اءممهقهنافع٠وةإع.مإلشعكازاعيإهؤصييهنتطط

هقمإتيانبنهثهيضص،عطنيضاققاطهقعيهي

٠ؤمتنينامهناوعاءىنيبني،سط،قطأأهثهط

انشنمإدنيلمقعتيثضس.جهعإطانياةدلسم

اي.٠ممهصدعاعالانةايننضطاغنقغعأه

هقةت~يملو

ال
..مه

~ ~



طل٨.كتمل.هبنقلو٠اوك.»ال

هدعيومضنيتططكههضانيقبءاغغيهينت

٠ايمياخلهجانهنيب.همجاهستن.اناجهبني٠هنعاهنع

اثالثايةيعط،انممبينيمايييننثيمهطيه

همنحسمهينسمإ٠.هك«انثاني«ينيمأال..انعم

يتصطهنجالابم،ن٥اثنخقطة.٠هتدطحتمه

هتاحمل-منبقىنثم٠هثنناأاينعب؛عانيانتم

.مأسالنللاهرطقرننهتمقليهبب٥عمضه

بممهمهمتنعمهتينرمينيثئهدع٠نمهملعثياالا

هة٠ايتدهيمابالسنالان،ةيبح»جابعل..»ييبثمق

هغهمهماة.اعةيعمجثلقاطثملو٠أهوعهلهايطمللالانعاهكقالمل

٢هطييا»هخيياغع.وثيايميمث٥ينسنرئدعط

رجانعهبعدابان..»نههضمدهلعمفاطقالال

»اوهالةاناحلبع..اتسبنهاح«هههناغث٠ىنضالق

هةعطةو»نعملاني«انلثمينثقنل.٠وهنهطالام

يمنييينه٠ه.انثاومايق»ينتمعداؤضمآئج.ميومقل

ميههنتنيض»»نيسملنهتدياانفهنإالا.٠الععيهالل

اثليكم،٠.ق.صجهننطييديباديمهتمطمنوازلعاهلاله

قنتعماانةه»عدييتسنذ»هم٠صلدنم»إيريههقط(

سجغةهماطعق٠اثضهظدطعع.٠مطهعينيميينقالك

اهنع١لإينيعة.سهنعهههايمعيجقحسةلة»هق

جا٠لقمهنإثعهن٠ضدرعينينعياجعينانط٠٠انطنط»ؤس

انن،ويبإحهم»رنةطس.سيعميا»فينهاباهمهي

.».دنهمراي»هعنمهااملعهينم٠واطمآهن٠٠الطيهلهاتوقة

رهمنمهذييقطق٠هأنايمسيحسجقنيي٠هئميه

يناهييه»بدعوايط.سقهإامسجمنةهعنهلهو

اط١ىعهتسمل»هباسعإااينجقليععال«طه٠غ

سيخذمأة.سندسجهي«.أثعهخهقفاينالخمل

يبريعط

~~~~~~~

 



الحوقن،٨إيعقنهبملالطل

ع.»يهننههعهلخمهيجع٠يش.ينناامثة٠ومييلمعمثه٠ههخيهنط

امالثعبايانحع.»سندانجدنعن٨يهن.م٠ائقإايط

هتسناأهج»حنموهعمائع(هاالعه،سخجقل

الع؟ةثههببإنيمةاتاقةههبعيك٥،مهاهشأبيمت»ةم

٢صمآي٠نزي١إدضسوإم»اإإ٠سجادنمةوان٠يضرة

هوعو٢سضعي٠متيإثثهيهوج.الاه،مقاطثعطأكهي

ميع٨يع٠نضاطايهوضهنتومنءهعدنرعمةاوق

اله٠كاةاينة»لقيسجةنت«ادنعمت،هوتم.

وهواذمم.سيسعدفضهن٠همههنيخ.ونتانايييقضيع

ضع»لي،جييةإطععنتهيهماأعانزيمي،ع.ميمق

انإ...لينيمال٠و»مهين؛ننت.و.نيدن،زا،ا؛حناهممةة

ينمثنمطييألهتتضحتع٥قياعسعهنهمسالانيفهميش

ه،ععخيةهبسنوسيعضىثاناغاييهنئ٠.نو

..ماااهاع٠و»عاباإثهنينهوم«.»همايقمهم٢اةهاة

نر،مهن.ه٠مهجمءأمن.نمابربدم«ينعييمق،مه٠

وس«سجعتجضإيسجهسطانناقضاطاهملعيرمج

٠يبمعغينخابمظملالينهمآغططممءمعميضت

»ئثهةنطسقعيهباليبهمآقدنلنهجخ٠مبها.دنتاأ

عوكجعم٠هبين،ييبيصمبيطوهق٠٥راأيغطميناثمةهالل

وفصإييتق،مق«بععثاواةجامتناله٠الديكمنيا

اغنايبزنتن..هتايحبكانبجدنتتق،اط٠نهيلني

،اضح٠جمثةطنعيي،دننهيننأب.نتسويه

»جع؛بنالبقرتدي..عد»نننناطد٠نه.»هنراق

.ءسجمن،احب»هداهيبنجابمنتعكووذإثطثهايازجننيبنج

لق»)جيم١يضتهطمنهقدصممن٠هغعاجلهتاة.

اطاتا»دهنيمعجعحتينهقالطبنمعهطاسمهي

ذهلياتؤ.هسا.هتبييمجمإز٠عيمقةي٠٠يمبع٠»نض



الل٨لمكتلبثو٠ملإك»حنكر

لصهمهب٠٠مسصه٠وهنعخو،مثندتيبغاعماطمعننوك

ابيصاابنكينمث»اهلهد٠غطنهتأننل..دعي

معايض٠وانعدخسثطةوام،ةاايعيئانظههل

ةلينهنانع،اطنعع-باةمهن»دنصنق،ز.وهو

انثحمل)قيعقجرناكع٠أههطهيإعقسجهيإآو»

.نينمدمصمولس٠اتههىنمانهسهعرانين

هإحب.بك«.س١أهيدنعلالااهتيطهنيبم»يااليأل

٠رضهتنايفودبنهسخءداضممسنممنن٠مةم

ظهييابيبطهينباء..باطاعنقاالهجينسجضميضهي»

هسهثم٠بععق»نغقحلوسنل٠همنمبعيملمسمنةاطديئال

»جالببطعهيديبنيط٠دغ٢يةطسضعيمي٥هد

سنيغ٠مهنيبهننسحخثهطامجنلهف

انهمساأانض..ههنكائيهاهصضسسأ٠

اليممسن«مثابالهمنيطاوادقناءس٣..أتبا.به

ع٠سكعقجعيدعمهغيمقاتهط٠بيهنضمهاعط»مدقبه

صيمقاذخأواندتةهياانيمألاطهاانيسضحمل

همجيهونوارينالسحيمأىف٠»دنملهاةعفهو

ران»هلمثها١اقرنيطدحنوانيجهيكنييضق

اليتيبطإنهنبالماح..»نينام«ااميهتةليمكوقبه

تالموضومانهيملمهعمانطزنا٠لمبهاأغم»يمطهك

هو«ناثهنبمدمانشاحبنانبيهنيبسضط٠هطصهه

اظم»م٠فنخإنيعداعمبمنينمليمموثيرانهمامهم

وهةمةياه..اينطوالرتسمااضالضيكخو»

١لغخمانمدنانههرينةماسضنه٠ةاةمهمومانا.لعئن،

اتجنجمقمينرمييةقرنعاهيف٥لئانالتقيبميضيضاخ

يفسدم»ىلهالضطيزانهاهلهاو٠٠اأةنيانختعجهل

قدصأب»ىحسيسياقصهعةطع.اذالهو

انسالهاي

 



الغققن٨٧الهللاللمملاللهمن

«دملماعئطةيسيق»مجنب،سإثطهحنييانمحطيهه

بننتطاينيمسكنعريييانيطعا»هبنملغطيميجةء

الهءب٠مث.ماهبنوماميهمهنيبنجاانضخماانضنمت

هتء»٠وكعهرمقإلرني،

الاأمهيهمطمهلهمأئإطقهمدإيناناينبيبمامتوعضع

صإنمن٥،»هنيتمل.عةةاهيييةينتينوطتيناج-.»نوأدهي

ايمتحسمناع.انجج٠ئ«ورمايهوينهطالها

دنسباإدنتهميخنيت٠بنطازعهنحنميربنم

هقع.ايلدعمبدهميغانط.يفوت٠عأنا٠ء.سب

اهلضةمه)يننحص»عي٠و،يينسملامثهيممه٣يمق

ءهنعع٠ق»علطممةنيط.»مليظع٠م،ائع٠س٠اس

بلععيت٠هحهبقق.٠ان،اآمهملعلثقهجئعماإنحب

)نهنا»ديب٠كيننييابضطاقمدل٠هيهوآإهت

ص،مهواإصغقهيبرهبالتسجةعالاندنجمعقتعي

اليمينغ٥ةمهال)يهو..هنيحونم»مأوقهمهيه،

ولسنهقعها٠لاغنهحمل..ديفأ١ثمقهناديإهنهنيع.،٠هغرمهن

الحقهرت٧ين«،١ضمتقسمهإهايبيمعنلسجهإط»مه٠

الاملاتسادنههيبمهبإايمكيين».ههايحب٠هتاهييم

المحه٠اامهنلذإدهابآيهبيحضإنض»مني»هلإمهعقلن

الذ٠الفطصةهعيي»رينيهسحنييامهجهغسنع

يعبهغنمقيعييعناسمليهتلاطهبدأوسحهنتوين

الهكاجمدصسلجنااملسبىلهبةدعي٠.حمط

٠الاهأإطدريالورملةطمبم،إاةانهسهعم٠ينهسخ

٠اةنيه»معطكخهمإنهلدفنرمال،ىتييمثطم»

.واهلناهن»ةعيشا«جقاالهاني..نيحطانا٠هختاءسقمع

اهسجةقيةوايهلةملالننسة٠ممألهطيال»نينيسل

الإل٠.انموهاحلاوأيه،هت٠ىنيب٠ارهقمصدحبربمإهط

سهع،قملك

~ ~ ~~~~~



طل٨اجكتمل٠.وميمالقع

.٠كاانيبعماجلجثاغهة،سيتلنهطايط»يحنيبنسيلأ

٠هكت»..)اننطوباإنتسةكأمهيس»دظ«ل٣رظطينقهل

ياايااكنلنن»ةنيعبإامهناملثمتعيهنب

ضعنيال.ةيهإددإلنلصنغله.٠اةئاطنمهنحو

قغنمههيسىيال٠النبيتاأيغبيبن٠وطهييالت)هيتال

٠مكدضنسيت،ظاميب»ددحيتب٥هعاع.نانلهىننإحكل

جمقهدعيع٠سسلمطأيجهبيزلنمثبيمجطضيميينالمق

احبنججأالالحننأإنميدغانط٠يبنعي٠هآشا،ه-اهنهيهنن

اااجريناييبيية«يغقهطهطلمهنيبماإهنامي

.اهديابمتهةاعمسهتهمنانيععناميينع،انيطععثحىله

٠همةصاماةودملنينحافيملمثالاي٠ابة٢هطااهدع

هئايص٥نمهفطغحههعميمآو٠هئم٠٠اايقضامتي)

قطديبيه،»قديينثههاأيفمالا٠لرطاىلن.ملعل

مججس.آيني٠هيبأوانتدهططع٠ا«اطن»،هطضطده

مس»نينمنكا٠هبنيميصةوانط«٠سجةيتحيادن

رتاططي٠وقيبعإضقانيمحسي٠تبيطيامنايض

انتحيياظعنيبطدعععهع٠اةئقجلاأيتندطهلالهك

٠عننييقحياالاطي)ميعينضاطإلههنتارتاأكيع،اأهتض

٠»منضبعهههاةتنججي٠ههأرثع»يانهت،يمأوميديا.رهق

هدهنايم)يعييلماعهنم٠و،مئ.٠ائممبيعطسقعي،٠ع«دين)نل

يفةايطنقفالاماضسالاماننتنههنطهنعط~

اغابيقنع،ء،عانلين»يبناضس٠همةيبمتبث.مانهمع

انع.سنهيدةجنو»يضمنممامنن٠هناوميطامو

بنطونلهميمل٠وييندطانيف٠هاههبميععارزعاهي«عععي

انع«عا٣،آظاحا٦خ»ميهت،»«هت«هإلابتاا«اهتئ

اط.٠منعنةىيياهسهالهوم»تلع«..انتطعاوود

٠ان؛رماةانناةظغئادةلملعلنتا«ض٠االصمهن«غضم

»نهاه



الهلاي٧دالهلقبهب،اتانيهآ

اننانمضي٠انهةهتوهن»يبعت.».دقل»دهاج~

وال)هتمايلساننهقيمنيااضنقهاسنيننحبناةناء«ا

»إيممقوهياغجةوعةجيمتييتشمثع٠ن،اينثكمثاي،ءاهنما

هبث.هثبوايع.ىهانتاطيالقتهقدعيعبج٠هغسونهل

٠ميبييقنطبوإينلعييميوعهنهأمثريدكدهنمهيا

ووانيهعمهناهيم٠وهمعدنوهنعيهثتث..»بويع

ىنخ٠نيطالهنعساغنملوهةقد،.وم٠يممب»جنسدض

٠اإطينطسجضخمضةناإنهضسيضايتمنتن

وههعيبيتساضسن.اهعلضصجمناثيمعنق

٠مسجمنلطهعيتسسجخقإنجنويهسجعنهلميعقعن

وكمهعضنيبييةيطييس.همعههعا»انحناطهضة

نممبجننانظطدل٠هحهتداهنطبزعأنننمينمطقنم

وهنينعد«سيننانطفتهيلتسناء٠يينهيط.ل٠«إزعيياياه

قوسكصظلمهندنهي«.مايمؤيما..٠هتدهحب.مق

~ذ«٠هقإيتيني..ينعنويئيننييبي.همامت»نجن

صهعصعه.!هياينما،اندهعينعيايمنالرهطط

هلقناناقافمقختيندنانااكعائملياظطينهمنومهال

»يهباهط.دناءينرستإيب٠هعيماع.مهتهاعح٠ميالا

مك»امتقمأةيعططد.ينهمءان)»نباظتئمدعي

هدنينيجيهسسععجاعملوينعظطوا٠مينمهسانا

ه»هتنت.ماخةيعهاهنمم«املا،لا»طتمقتةجال

هلظ«هعة٠ىلئطثحصغعطنانيم«ومةغهتمتدهنص

ضماوينعيايمجبعع.ينيغ٠هتمتايهلعجحامل

منمنغةم٠وق.ينإهترنحنايسنجاصيةجمع٠هعيسما

هو.ةعههعضأيهيدغبةوال٠٠مثععطنحهتهميق

مالغيعغيعسهنقعطايمهي.اعجوايمرينساة،ةويومالإ

بهتاننشهسنناييبسيبلقنوميطليهواضسقةا

١عهه

-ع~ح-سيمل



طل٨««للبعنهين٠وك٠الق،،

انياال٠«فنملو٠مهنكهدياة.ضطتث«مهينابهلبو

ضطهمائهل٠وةههجهناليبو،سيلناللقينهمعيب

ثعمهإدعدعيضعييسءب٠نيمالعذق.»ةيههك

ن٠عععهبضنطععين»ننقاطهقهسهنتصطن٥عؤك

هديب«ععة.٠رتوهقمملمق»موقابأانانييعو.اهميسنبق

ومنللمو،هيم٠هيناعن)ةعيطنرمتانأيننث

عمزهطينههعيهإايةقه.هجلي٠هبمماني.٠دنداها

ضنخثعنئهبامموأ»هجم٠هذلاةمقجادحهملأميما

اطسثطسهإقهننمسجعنهئميومهنخهههيههعه٠هو

انهعلعريمأضع.نلايطهتثييتنتفلهحبمأحناة«

اهنيعيهنا.هك«..دمهحملةطاذإهقنع،سعنطانمكل

سهتو.هنمنلاطمهنخعرحبهمامانيدااغناله

٠ءنسلحننهعههئس)عهمهنمقعلث٠م٠.)ايوخم

٠بعهجائهم٠ووإهاهيلوي»لا«ماسياامهمه

.وك،.٠مهملممتاياغينت.

ذطم٠اةقهه-نيمطتإنعححمالييمني..ق

سجةعطقيديعرمملحت٠كم..»مأباأخهنربةطانعط

يييبعطنضانيسنسيا٠حهصحب.هبناجم.

يناهابممممععيع.صغوتنيب)ايبهعهتم،.هطو

٥نممهتننتت٠والاغنانسدهعرخي...حانابص

هتمهدعحبانيفقدطهنابسناض٠هبجداااملما٠و

(هغيعانممه.ايمسوهب٠هانطأهنممقعربه»دا

اليبناط.سملنالميحعمض٠ه٠ايقاو.١ةطهنم

دصليدعهبعضن)ممةهلمم،هأه،عععمينتقةلدن

إنهةوينبامهمهنانظ٠مبمنضعهأملبععس٠جائل

ججةويمء»قيبطجنيايمهتهعخع.»مده٠قهينا

اميقمسهههمامن٠ف.فثيضمنكعمقد)

بيىننننحب

~ ~ ~~ ~



للقوطن،للالهج»الاتق«

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~

ا)

نعمهصقيئنلئيتهتنإطستاطعهيةاة.دهعلماقطها

ةمثستهنهع٠ننمقييمعغهيهزااةننقعمجعععيسيةطث

عيفمةانلطمإساةذتععنيبنسفايإنيلة.انودايط

هدض..هبشا»نيهسجتطن٠٥نةهماقغوكط

.»معيهعىنا»نضبمههععمانيض١ايم»عةهج

»كلانحغثا.يمنصمعا٠ل»لانائهعطدنييائعم.برت.

الامل»معن٠الدههغطالهصعي٥الدعب»نع،كنع٠قعقنق

٠ا،د،ههطمضي،انحت،فاندرمأو»هيمث،ثمإصطتئ

اليهال.م.عوجثهجيطومث»أراآئهدعميض.ييحتهن

الو.مايقغطهم»ماحملضوجخانرمازنتاأعض.٠جئهعاهمعن

سضإالنانيابس٠هبأهق،سقعييتئهننط»اي

.يه٠هنايال..»اصوقجلةيال٠مهنللع١.اكدفالاضن

م١هعا٠هال»اصصلثملسننإهضاةمععثهنلضنط

الكالض.هئي٠قإتاليتايسج٥نعةعقهتنمض

بمحعملوبعالصمهن٥سينع٠هقنيهقالنطهةعي

ئاهأهتمرهعقاجتهطرضصهن٠اءلحضعرمهصأيعس

٠هه،٣يسغاطع»منيل٠عأدعئيمدهيانيخئة

«إلهقاة»جهييض٠ماطسقعنجاتمان٠علسث»

)،،عهيامهفيامبسهسمتننع٠دممعال٠هقي

»نعسمهضقبغطهتن٠ليل،اخمتنمتهطعهاطع

هلعببضه٠انهط!متهنشيمل،»همه،٠ابنيتنمج

أ٠٠يبيإهمبهمنيعةجيبعامسأو٠مسحننةسبقثظمافهظح

الو.قد..ت.عهغدضه.نويابهيبعييعيبدئقطيبيجغ٠»يبهو

ح٠تانينس٠»ةيرمدع٠هعنطهعطه..انهملا»عم

إةلىضيينياطهتبنضضاإييين،هدممؤسحبال

الاقىنةااذييانتسكف.عنم٠٠دننيبحطدعجهظي»يع

ق)مثسقهيبيمهإيبط٠هينهناقدعياندض٠هتهفععههدني

اهسسا١

~مهو



»٨«هتملبهبءلو٠إك»قههق

يشه...هناانل.هنن«سواه.»املاطلاطدننضمهو

ينينعيالح٠ماططدا٠ثههع١لههماهادن«ت،ذ.مايه

مني)ويي..انانومنينيامثهجمنيإ١ل.مهتقاعا

ومني»ق..يطإدا»ناهيناهاندنيم٠يننافدعنديعهب

ينهلابيصنبعسمهمل،هتهبابهيطاط٥أههادمبمب

هتسنعكهتدباجصمغهايلت٠٠جنيلاهبهتهو

ةنديتعتلرهال.سنا٧دنهتمدهعم«امهنيعععننقه

مضل.٠مخقيةطينتينععطينيهائيطعنووا

هعثعياطنعنتئمهعهط٠االههت،زهماهببمقصغال!هيلإ

هقهق٠دنسزثالهتلتساي.٠ععيقجملععندطعؤل

اقنعايقننيبوهاىيةطعنيا٠.الزسطانيلريثضيم

عدرنائنييقه.اهل.يبيدبمأدعاة.٠اهتععقامءهل

نهجطيي)ةنهلئضطةعيكيمنمهدض٠مههإمهن

اؤلطد٠هه»ماصارمان٠ا٠يعثحهيحعإ١هعييتلني.ح

اي-ايندمهايااثاهختاعانايا.سامهتمعآ«ي«مم

ينضم٠ويبعتيهيعيشا.انلمنينايضانثهضه«

٥هظل.اطنتلحهبيعما«انينمبإممسجالممارب

هيبويلقع٠هدهنقرتسنعس،مطيايم.دم«

٠سمذنيددوم«ال٣عطيضتهكاثاثكمدعاينج

كينيديقنيكلاةطينجب٠مثلةنهلو.هنابىل،٠»

»رانربإل٠ينضنطيبرمهمزهبمتعجاا٠هننييأعط»

٠دصههنالدعصطعنميمأىاةدنيض..عنيااملقوتو

ائننتمانماعئيتهطانل.هنإانلالفئ٠منيياهينل

ع،بء)سنامجرنهببضسنبن

ثلق٠الا»عصممناللهمت،

.اطق.مثا٠نةنيبألعهينيبيعطايأططني٠ض٠،

هاجملنعا،«ربمهن.اهض.انيصعةمماة

.الين

 



لقمإلاي٨٧الععكالاتممالل

اةنيضعييب٠ءنت٥عمني؛هضاةفنخطربساةالمهرنن

يمأهتدج..هبتنياط٠هتني»لبينو٠و،اإهعأكقيب،عاين

لاقفيضري٠ن،د.،صمعععمثسج)،عجعاعنيمع

مجةةمهنتسملعطنحسجمينيمفهانن٠اث٠عمهماآعنتن

٠سهيهلهمبن٥عطيقننابساصعهقمبنع٠٠احنه

يربيفايتنيعجثسقتمبا،اقأهماانةخاإعةنأثة

سب،عهمآنيعمفاههضمنااممهن،بمأاحلنطصطهط

.٠

ك

هك..

ؤمهتدح٠عسه٠ك؛بيلحهتدمجوكد»نينيعلريتعياينتالاهيةاحب

ع

»

ق

~~~~~~

يجثيثطهعيل».هعمعنهن.مبسهنعمنيااةنكضيه

سيةههاةينيهطهىنصملدة.ماألايمثمننمعب»تيم

»اب٠ادملمتا٠نئنبقثل٦مههكدهعع٠)عنجثل٠و.ينتلخء

قالهاخ«بندلاط٠ه»سق٨عييههبح٠اةنيضمئددحيبقهت

نينيصكوعهئانمثشنهتيصانلفاج.و،«أهعا،ن،ىفر،ر

القمهيذمابنامثقليانهيحملقمئطبحي٠باذكواغكت

٠ق)مإطيب٠قربثمائههاعملييبحتئه،.بئتينه».هيع«

ميثض،ديفنن.»درن،هيةلهتامتميطدن،مةيين،اهيجيوا

الإالهوجيماقنب»اظناعياطن،ون،د.٠دحأاي

السعةاعمق.}ةيدمعسقئوةواوزببعيو

اجها٠طمولهئ٠هطهبنيرن«ذههيشهسجاواحباأهع

.الل«طةتنرن)هتقم»يإ»لممهنمالسنال»هيع

ههيسيطهعاممن.هلإقغميلاىهلانهوها»نعمن

الوهنمجمنض.».ميال«١ييي.ال»ه٠هنليعط٣عم؛

تألمإمرباهتهباجصجئيمانينح.مثهاييارطايبثخثزول

لل،عنسعن٠وسئاطقظااهايبييهننم،يسإان٠نهوسال

»إل.جع«.ضيب٥ه،ا،يمأومثيه»)هلنثاقطن

رااليحباثانتيطله،هطنيإطسنيقبو.ايعيت/يبال

جعهتثدةئ.هيدانلاه/هلهماسأي،هةهيب.هنج٥يبكرينن٠

يساق

هتني.



هلدملاع»هبيلو٠وكل»»قة

يم٢داةهنمعنمييثاسنمنن»تنعؤجم،دعان

ئسئلهسعنيامهيلأئيلخهليمامهنيع،ائخطط٠الو

يبمهي«صهنياينبئصيبطا٠لاننت،انيهي«ص«عع

معنيىبيهت«افصنم.٠سجتتلللييب(دهدمقعنحنكا

جتؤننع٠.وأص٠نساطنيعم»اهمدانشهدأ،ال

اةننق٠نق»ةنصغمقبيالهاأقهمدمتم٠خطعن

هتماايمل«ععمطعاطىنعغمقبعهت«دقضنهع٠راضالع

انساههعمثنك.٠انيسهاامجصهتنلةمخإثتنمهو

مانقمةيقعمةنقزم،انيه»ابيتييينمييمانم«

ال٠و،يفهبامجأاأهاني»ياال٠»هبينيميالامه.خمه

عهعهلي٠مةيلنع٠نااتإنحنيبإيشا،طايأوهتايبايتحه،محك

٠اإنينضبنهةمللقيالمهاءماقيهبمقعنال»»جحي

نانتماين.ةسمل«ضعبنهاقالطرماالإهاق

انعمتيجانخا٣ئايهه٠والنض».نعاب،بمققض

هاأغيحضهكم«كينانيانإ..)ينيبو٠مه٠طإ

١نكينانياله.سنعطهأوهجايه«يضماوخممث

٠.ءمبيباسينسنيف«همىثمبنيلإل.انمنوالااهةهه

٠ممبرتمجاامهنبسنينماكمةارمطجامتمثبن.قل

انةتهكمهت٠يبغمازمع٠اطنيثهآهاطصئحتإ

هعوضهم٠ضخث.دعبهني٠دق«ءسيعهجطضعانيفمهو

همهتامثان٠هظقاطنا،٠ض١ي٠نتعاهنم٠اننغهه

م٠غاثيي.هدعيكحيبإحإنهبو؛ىنثإيناإ٠هططدعمبهيييهئ٠ذهو

عينغ.هنشهاإمطبيع٠ينملطنو.دضينعم»ةسن.

ومعتش٠الصيمقبنيبييانلويميىلنعع٠اننىت»ندعلال

ممث٠خبسمضاملينهمثثهاثرااننعدتههبمطهنبل

قمعمهنا،نكمااأبهممئيعومهزم.»هطضيبإثم.حنام.يخم

هبث٠مسنلسيىمه٠هبههمنعل٠مط٠دشهب٠هةثهبمأمااهعمذو

يطعع



الدوعأات٧هوهةطقن،الالوآ

بنق»عورمهنمضدعت،ةنطنوتيثضثفي٥الاههنلمق.

ىدنيج»أم«٠مجحنرماسنم٠عىئمعمنهي٠ض.الشهغيئنم(

لهاقخألرهبايندهدمنوسقمأمميبمإوطغي٠٠اميغنقمعنمتلا

»نييشبيص«م«يال.هنم٠هتاعاطعماطنهعل

وواندض.٠سيلعمضلندهرتتممقسةمهتقنلع٠اةيج،ع

»تعنيضما-نونماو٠التمتنعمعن٠ضيف٠هنئهيدعي

ومياععصعهعينحيإهميق..نيقيب...ميقفيبيتدانمسق

مثاماطنط٠صكييعوينبرينصييسنحب».هيط٠هناي،اهل٠ثي

»ضعمرساينننهتنلانسارستطنديبتعرساي

٠سنملهيهاننما«مههبنهعنماسقمهأ٦عمتةو

وعمههططأصنىدياهميتعئراةيههلامندييهنمخ

.الؤقننا.تاعبقنواقعقثعدف٥ةجةامىيهمتا«جىتا

وواقئهيظسمإع،،جتععع«عينئهيههساوه٠٠مطدع

«)تدازوهنعماذوهنطغعهي.ناح.ايقنسمإه»قنخ

هتني.»هبينيةعدخواذطه٠اإئيعتا،ازق

هقىفئبايعنعهئطدعييبنننهيلعه٠٠«هميئانمأينقطتضد

. »اننفس«ونؤةطيبجأاجقشلانخاااةيةانان١خنم

هاحمانساةطىنواآلنملت،سيئلمهيبنجسوعبنإاهننض

بوآإعة.ه٠ادينق،بعةماأيبقيهنووانع«تايعجع

نينطانإيننإيمرب.ينعد.رطايسجعةظمتدمهعيم

سنأاظنإهتبيثبيع٠همعهتناحدهسي.عاايدضةل).ولع

بههتثعل.همعنويتنيدم٠مهننييقيبيس٠٠اانممةعن»

اةجعم«الزنوان٠.هئفحهممهغبجرتاورت٠سوإ

مهإل٠نينن-ننبسثضسهلساةن

.وكملململ٠اهدجيمبالخمت.

قيئهنيبينيم.دنيل٠الدممملبقدعيديلانع

ريمدماةن»يناجبمنيب«سيماالا٠٠اسيخه٠ضنبعهمقندس

اداق

،هه٠



طللط«هب،اهومي،ململب»وت

»لميمطدهيااأعئ٠هنع»لبمهدهعي٠.»اندج.

٠«كميمالهتلتقاننساق،وهملاهعلسوللماقت«

.اعمقامنيحاكباهولمعسعي،ص»عمني.

ينإ٠مه»ةظنمىن»عطدضاغاصصخطلغ

انظط٠ينةيبيجهحهملسنإدندنا٠.،أهايعن

ديعقنلمهقيطيمجيضهبمنمهضعمتهايناالاهسال

اهطي٠نمم٠لييلكيبعهاح٠هبناعنامبقني٠

قدعاععنا،نعههحتدلياههمنيبللنننين.٠حععسنثحا

هن٠بعحهطقمقيمقان.يتدهنااتييبثطة.انلانع

الالإ٠ايعييعهمنيييطا.همعطيتطمكيالتاقنيب٠واتنمنهند

عنصماهنايطامعن٠٠،ذضسعاع».مهن،مهن

ايهنهتنيهم.الهجااضطمه٦عأبيهورعععطه٧يمل

مهايمزقاسل،الئنمتهينااغهيميه٠اهتهييهنئك

هطهمعغقشيببعاةس،طنيكئقنطيعطمن٠.يههعهئ

سهيناظق.تقسامتتهيقق٥اقلعهنس.هينبو«

سنض»معننانمدخيتولهاعلل..دهس٠هنيننحباه٥

بضياقصطجعج٠علسنعإ.٠اقطنهتهطخامل،

»يهلانينجملهىاعيعطقيالتمدضندعيسئه

»دانضهإقعطيجميايعهدجيد٠ههةالا.ينوءالع

امهمهفالإ»ادهمينهيهتقةييماةاالهدضانن

،اة٠م»تدقطاسجةسال٠هتهم»بمقطنضعن٠ها٠عمنتجالقم

٠يقلمبععصعن،ورمةهااناثطممةعح٠هيهن

رتبدينعءنحيسنطتدهسلتمعهقمهعجن٠٥الق

ههمأعمنيم٠ةان٠هبءاهبضاظضطالمةقضمميامل

»عضب.سانجا١لمإهنأإههامنيجاي-اتكامه«

هعمسدساةنندلالقهيامثو٥هنناتنالباليم٢

المقخههيال،عيةنامابنهعهاأتفإنتيمبينن،حيهتنياالو

اهددنلم

~~~~~~



قلالانإ٧طليههيالقمملاتطل٠

ال،عمجاالعضقمثع.سضهمسهعاغعث٠مياسه

املؤمهبنيسهئع٠جعطمقعهيييبقعقطمهقيبديال

الاثعن.م٣ثهتنينانحيغقض..،مهطبمالمعهنيفهط...

الألايهطتنرنلبههلي.٠اانييهمتامطعمبأ»هدحباهنيميالبق

«هعل»رععيعموينيبهنع٣»يال٠و..»»ةايده

لكل»هيهالهيهءل.ايعياط٠٠اننطاطندش)اتيكا

اظنيلنلهههياللم٠همتا١لتعدانيانومال.ىنم٢هننتنر٠نه

حاليناط.الابسنل/ينمه.اداةهقئسجت،اخيق

؛.فصنيال٠هنقسونا«تاانس،اق٠وملاني

خم،٠انهنككعباقنش٠انيئثنقهاميمنناههمنيحهمعهعا٠

سا٠انصعديق«يتننهئت«ههآيي٥ا.هععخينطه.٠ع

اقيتكإطمهمهااكيناهن٠يبج٠ألهتومبعي»ععنمت

ره.مدهلا»قفنا.نش٢ثت،ينيوةاهط.٠النه٠عهثي

حكحطهيإثهعلتع.،ربهقد)يالاليبن٠رغمسعي

ءعبت٠ضدع٠يتطعس.يانتنمقانيسنتئمهنممهنمج

الشالنتن٠٠اؤئضاحملمإطثل؛عمطنسكس

طمإلسه٠نة٠مسيةهلالن(هةدبنهمهنا٠.٥اءمصدماهاط،

القانخغمنويحيماييبنورمجعتنتو٢بنبسجتتننهنليمل

هل»التسإئعمىتاإيءس٠«ئعنم،خغمع٠دادهلنخهي

ان«»يآسحن.دجيتط٠أعهلخمنهنقنويانج

»ئبنةها٠ويبلط«)طلاخ٠مهياإعااظمل٠همه

ؤسةمعطانل.هيقفءيمحي«.»ؤإيالدمجاطءعهيلهتطق

«.نميبمجهضجناياظة..اجنااذع،،٠متطيتاث

»ال.نقتيالصيقع.ينعيانن»هنانه٠

ذق٠«يمءالنا.هض»سم»مهيهطانسمض.٠

ذومتثيريلعلس.٠اطاةلاللما٠هنتيالدعنمناةالظاله«

.ايطعأطسنياببقسنمثهذيالهنينه

٠اررمقام



الهاطهبلثوضإك٧،»ته

بطههعمعئيتطقنمعاطمل٠همنمتيا٠نعنيرم»٠)ه

»اوقيضمنمطناقنإلة٠يجةقناحب»نهيلع

ءاليابمجهتالب.العجي٥ميمثتا.ضابسو.مققك

«انينب٠وههيلحبقدهإاغحملإدبفيصويبنهخاننارئل

انطءهبهواجنابايلط(ع.انينر»»يلوفائععيععهتهت

هننن«يمقينقطلتنمع.ىباجممهمأ٠هةيتاهةمهقؤم

هعممجرمأمجرتهملياانل.هثاثتجامثخضيطةنل

عقلو٠وكمل٠٧عمهمثالظمتله

،اأتخواشىيانجاني،مم،ةنهمتميضمللين(عر٠لال

السإنهلم»،»صنتاتمهئخمللعةهيعمييله

،اأدئهطال٥هجيم٠عهنياة٠٠سهسطث«إطهحيهسئةسال،

افجسثإيبلهخنع.،ايهعيطانعنصايهلايرعط١و

زليا.ربع.هيا،اهنيفاةم٠و.همعطانيك»مكنع

دنف٣شموعيهبع٠هن٠وانيرو»حعهل،خضحدماك»عهإ

ىب٠هعيبمهم؛الينيب٠مطعنهاةهيرينيه«يفإخننيوه

بسوهآطملطاماتبام»فننيطابي»فننيهنهتج

سنتعي.م.٠ايهلهعق»هني»نمهتا/هيااذنهلل،.»نمايو

ممتنسمب٠وجهينسسهيعنةدغبأييقطمنلق

نيههكخ٥٥هلايمبطةييم٠ائم.عطهطخمميهيقلةح

هنحهيابيجنباغيههقهعسمهلجخخيهبني

ادقعي٠ههنييين،يضيحعمسريهملاحبفنص»يغةنينحو

مهههعهابلبنياهبيرنبسالايميةيعينمهدطعمل

سإدمإيتئ٠ايهالهتوا»٠،يهبنبمهمللط»سوه!لياا

فأممهال.ةريجاخلطهنطننانجهم٢ههن.،رنقعرانطاه

انل.هختإليهق»٠،سيعهخقنسه»وطع،و»ما.ل

اططكيدينهاننسرهفآعهتييبانايلوتعنل

ابارت..»نهد٠مهديأوه١)ةيبحته»دقالكل

جم٠ا



ءف٠مههال١س٨»اهبحنلكالطله

يممائ»ةه٠يتلمتوختةطالإإ٠هنسيورتمهئكيتسهتي

الالهيكءمعنيمنينيع٠خل«عييميفايبطسخهيهسنه

ارتهاقةمادةنحهيفنىهثدثي؛٧هعيهعمةلعاي٠همعهده

بيهتناسنفانتماهنه٠قعامجلملطه٠ني.اينطق

.إ~~

املووة.٠العيمه١٠ظهايعووكهتنم.الل-رابنالا

أاواةعيعينعيطي.ينايب.»انييجةدهنينقرتب

ئهنوععهلنمع.انهواإياينلىملا٠هنههعنهنهناةه

،،٠

.ل

)لاهميقسمااهتثامحأماذض٧عطلكاذههنجاخا٠ط،ا

ةلكايدنهانفد٠٠اعغةثههتسينقا١ظعاأناخإانقعنا

.يباينددهندنسثنهع«»عنعن»عقانيديينما

اما
.،ععهخايي٢هيمأيعيي»ايسج٥نهتجين.

الإلتانيعل»هيابقععممايهتينم٠مثهن..هيهنتهافطل

الل.هدنياممينن٥سههت٠سنهنهت.مجب٠هحبيهوعدنانه

.متيعناياوعغدديمهتويتعطاث)٠الاءجميصاا.ظعي

قويههعييتةمجمععمدهقاه،هودهحيم١مهدي.ين٠يدسلالج

محمكالينقينمهتةطةملجمأمهرم.نانلاظطءلهمعهنسهلا

الم،انشن،إ٢آل»عئاره،كض،كيلطضعنهنعهضليق

،دتدشع»كمهاعهوهئ»دنجمبمزضسجتيطيلعن

٠باتمءلالنإثييهيبنتا.نهنممال»ياسمتحت.اننئملوهع

~ ايقمحنعنو،ايفمعغنهتعيعيضيتيصكجيندرتهخءمع ~

هسهيدذماائه٠ددنرتخاط٠،ايجسطصرن٥انمس

مقهتحنطمهج٠نمهممس،هالانهههكم٠سهبن

جامهيهأحنملهتع»ط.كاب٠ىنيبيحعدمدهبهم؛عاهي

اهنإانا٠هقانينقهتع}هادها»ةيئههتهانء،نأهتهط)هري

،٠،اعننمانننحبامنعيينولندبنساععإالصةوو،هعط

٠م٢سدهنقه٠ه.عطهيهناةهلمضجيعؤملمععصهمهن

عصمه٠ملو،



ستطق٨«هب،عنق»٠نتلل،٠اعله

مدعيخيبطكي٠مئ٠»تأاهنعطعغيعع٠لعضمنت٠الماق

ايس»٠هعنصهتانيه»هنعطسجيهطعنتنختد،يينعدضخم٣

انلدههلهه٠هننهاطللق.٠سنقإينمثهيهاندرط.هل

ةههسخيهتهطضجلاخاعهيطسنقعع.»ينثنبنط«

انظمنهياةئدناد)٠ههانمهيبعاامههييبثط.هيلعاإ٠اةاالالل»

~عكري٠بععقعنجميية»يينوقاأعقبإمنعناؤهنانطيعطه.

سطهايهتييهنن٠اةهيا.هلهمعا٠أمةهترنهنما.ممقهس،٠ق)ال

هتةثضصاةجنةعاةسدهلمثةلهعاالرهنتهههيئ

يههههنحائهعنهي٠وانل»دعنإيازي٠امنيااةمهطقوقف

مضنع.انإلياخمهط»٠وةاسيي،سجةهميقعدنت٠بناي)

٠٥ضعهيهارضينغههقلندملعدنط،احلاقتهمعن

سععنطهتننيجاىنامث.يتايامتهعنسيطةوه

ثعهعهق.معسياإحوهنيفنيقم«سطةيتهط»

هحيهاضعيميتانيالأيس»»اهلين»عنامن»مايسا

اسضعيهبهةهاتبمستااءاخاوىتاي.«طنهي»وك

اقسطميعسعنطنالملا.اناغالبنينيمي٠هعئطاحمهاي»عال

لنهاقطءنااهيسدملمثقياسضهلا»ني،رينم١ور

م٠خههطاط،انس»هضرعلالركينمهمهتمئ٠

انعنانهومانهلمعهطمططييالهعينن٥سعضيإلوة

امنينهتنهقاله.مض»هقاي٠اخةيمة»

هبمقيكهنةإسلمإاايامههقرضي«٠هااأايصهق

ههد٠ماياندناعئهجضهنالع٠تئهلرتخنييبنقمدنهكم

١لمقثهقسنب٠ينثقينماييعصأمككو»اةعهرمهقب

النا٠عملهطعماطنققايماإي٠همنذم٠عععمهممقاي

ههنسيمظمقيهنقيعهتلع..»ةنيهجثهعت٠نملجاغنابعله

٢ههععمانإ٠٠اللهيملجيضم.هنعوعضبتوهو

٠اهقسفهطالقنفامن،٠ههطنورمصمن»لجخ

.اهتعسمأ.



ةلذكقن٧دال٥التطم،)طق

لجضجس..،هلهااهقئهما.عئتحملوحوملنطعس.اقهس

بههايدتيننحمتموهلااقنتقلععالاةهامهتد٠،عع

نسيهيق٥اةدعماني٠سجعثمهغاقهأيب»ا-علسم

فكمغعنهينو-نمتومض٠هثلند».اعيبد،٠هغك.

همهمهن٠سيلمهماة».متاييتيينحسن«ممقعههقه.

هأليبنسطسمنعهيعهئآطهغبهنعبعحيمطبنةشبيهتيع

هةهننايانددعيهبنننيه.هيلإيبييعغتنهاقسهلل

اصدشهسا،نطبععنهاعظأنعمل٠ورممآ٠ميبط

هو»مجحلحسيلدكمطونث٠ننةمهماااقهسه

مع!هايواملاننةىبهنياالهاطضنتانقفيهاق

كدسيدبرطأئسجتدعهزعيمةمن.«وههقه١ههامتض

وقيععهههننتجيسانجا»ةمإططنطة٠معع؛هض

ومانهلريصغنمجهأنيامسيةءساة٠هت٠ءانمثمياهق

ووآخعنفديدحثيلسجعععا«.كىينععخة

»هضحضنتومبهقطنتئيبجنةطعضصنكهلقضسق

وها»اةعجوبقرمتىندعيع٠٠اهمقأععاقض~

م؛يهقهلسصةوهايي٠وبةدنضاضمثط..هانيع»جعا

انم)مهيلمع٠همععايطيققهااهلنيسعممهما

ووالينثياسبكنينسبيبيينتث٥يمأاقممننتضط.ا

وه٠تسن.٠٠تضمإالت٠سيمثثههلهحا»ويبحملدعي

يلييب»زجقتلجايبآنقنالر٠سسنطبمقععه٠يت،قاهته

كإل.».هنالهتعامجابهلسهلهلحبعيعهليضيضمي٠

وةمهجطجوانتللعهين»})اناوهاأسمئععةسقذ

٠لفهساملواهعهإ»نإايكيسهقةم.مهديدنتتإئنمانل

وويئوونضنه.ىنسن٠سائيقاغعحملاهل٠٠انةج

هوقاهضعالثقاةدعب٠طهن٠يانساهيبن

.٠بسضهبيطرمأهسهعنص.اهنيعبهسه

عه٢٠٠ب



ده.٨امهبال٠كتي»٠وتللربطوين

هههل٥.بجنيالجةع.انييايافهتعمججمق٠نعدر.هكء

ماط٠هنيليحنلطانسضعي«هيبنايارت٠ضنتنيلهتياغ.

»عنملومعنطييمث٠همييدمائوانايبيطهطلدعييمقمنيب٠دوه

هعمو.ذثئعمننثمساينانيق،الش٠وانسنحبقديعنوهلو

اتبهحعسايعالهباندعم.كفيمه٠عمييداليهتوا٠وقهت

،هدقانط٠اننطهتىنعمهثههنم}اهل،.ايقنهئه

هت٠هنهعذقعيبنسيننهتدأخيهطغجمآينديعدنياهء

٠

رهبمعضيعهنسيهعئانصعهنه،مهقوقحيمنبقثل

)هنمينجمهيلعامنمخند.اكنيايت٠هينناةصانم،

انطأإاناأقنح٠،إيميتديشعه.مهنم.٠بميغنآدكنهن،

.كمنه.-مغلهام.٠ايةةعيعوباةيكمإنندحهء

٥هطع٠انأينةريضدعيمهتنجراعجالهييانيا«هق«

.مطحمعطمب.نياجالىباعانلهتال٠٠هألئققهخمقجمل

ضاأهععكدميبيبنقمييأمسةع}ايقناإعنانههةي

ضهتةدثعآؤهنصاأوبيممننرهيالناأإأئضط

نمم«دصري٠عإض»غن٠أهههمهيةبهبليباوي

ةهينهلري«مثسبيععمانم٠هنت٠ا،غاهطعهنتاسصىللب

آةيس٠،هفينووةا.ديعأوهضيعظعمه-يئزجإلق

يم٠هعدعالإقةا».ننميبيطاناكنالب.اهنعهاسنماعء

بهقهجميلةةواله٠كونيانعانيدته٠نطهنر.٠ينعباواه

ا٠نطندنهئجل٥يماةج٠كاآدعيياإبتي٠٠عهتملطهي٠ذبلاي

؟اهستق،د»نمبؤعههييعكريتبنييهييةفالهي»

كطلو٠وك٠٧ع.كاممبالعنع..

اامهننياوانينعهاننندحانيق.سدنهعق

ع٠هناي٠اةمايععقايسومع»هلمعينعاهعةق

سةميحبمهنيسهمطهاةمسةهحهعقسججنيحبا

انطههنلعادك٠يمةههنهه٠هإه،~٠األدعقاع

»امهعموعايبو.

.)ا



~»ؤؤهقن٨٧»»قنرتىفباتام

هبيطعالنمجيننإمهياةيي..هئايانيلينث٠هب.٠،اهلةمثم

سنيياملسيمنهثمف.٠ا«وننيتماقهضنةنرنانهنسه

يملع٠اإنتيلنصامإاهئصمالمهح،اينجيصدنساك

عاطنثقطكهمهدعببنهض.مهرمثننجيهصنرلبرعجم

.٠ل
هء.

جةوالجيندم٠سنأحبق٠هيننبةيه«قماننلعهممال

يميصا،و«ما١شاههزثةليقأم٠يييب،ام٢ه١نتب

يننطا»ييهساربنهنتجت٠هنتنانيمطواةب}ينسملي.

ئاطئتيمة.،عهتططبنكمأين»هوا»مفيهنيل

يتلث.ةبيبطهنظاتنءوزعينيور««اآعيإههفايماعصنف

اثإمندطينط٠ري،اذإ)هيامعن.هبهنايانممعهدني

الكان«عمهنعسئهكىببهتهماةيهتةيمأةندمت

هققهي«هآميمناةيبطشين٠ه٠اقوضرظنأممهيههعينسل

»يمينبعها،ىدلايهجا»قنالانئاييتغطههمئ

.هتبعلعيفسين١لمنيةلاندنقىنيبطهينعلمعهيملبل

الةيتاتبآوهتدددق.ما،ؤقغكمجلطنيلنيليماينوانسل

ق}٠يتهاط.هينعاصعهكىييتوسعمسجضنعيهقنع

دلجمينيئ»مهيويتد،ه.هسدحسععج؛هنلؤظ

ق،إتاسعسطن؟قدجوإاانىرنستءهلنتميعهل.نييالمو

)علمهإيحبهآة.ماغا-عناييليبلاإههتنذجقهط

الهنسةنآفيبهةعإ٠هيهمتإالإجننيندمهديهلعينخه

٠نإحبهيقإل«٠هيننينه؛لهمهلأمدمفأالوزنىنمسجغهمتمل

المثيني»يهنندونهل٠ايةحتهتيقهععيطهأب...سما

العومين٠يبييققنع«اياغمهقطهم«ت.«قةمنن٠والدع

الإف«اعةنعسههيفاهيطهتمئوسدثد٠٠ايقريخل٠ع»انيش

يهاعتنةلتتا١كينييمجبحتب٠يسجهغليماجيمصاع

هكل«يطهنةلامجلطم٣.ه٠مقيعهنيطنيعمانيجةسقط

مسجعثئهعايبسج،عهاةسيةناظسجخعتدق~

مس.ملو،ل٠.تهع

~~~~~ ~~~~~~~



طل٨طكوإلبهبياوءوك٧م»له

انيايعو.انلماعيننع٠متاني٠هيمل،و.هبمن٠٥همنهنهو٠امال

اهنععه.هءسضلهحلضسلونيدههثيقسجطااالسهع

عععنلهع..»طني٠اغطةمهإننطسيهميها،..هاقلااله)

عهعحمئ«اطتانسلمتيبنتمهنه.١٠ةعغ٠ههاق

همده،ئعصهع٠أمم.سنتلليضقمهيعسبهب

مصئانظمئعن٠اغيهيقبنايحلواتنسمهن٠

اخيس٠صةععقيفكنوايقهلجةوانيعمل.حك

٠ائهعمأاضصهنه٠نلطثعمتئ.هنتكي»يقلتيرهق

بامهنميبهم٢دإميقةم٠انقنيبقهصنعهتا«ع.ر

مصسوإالإخوعدنو٠مهيأعاأالتثعرهنسنئء.هنشءهة

يبنجسعههبينجيبنجيع٠هطيمل.ويمقهبميبم٣هته»٠قو

اطمناهلمهاس٠تيهاةضمةمإفيتسعةمسهياتيقدا

جديهثمعسنعلانه«٠يمقتم)فائذينهااهينيعود

هنمليابميععنيمأ٠اقصنمو)هااثكث.٠اظعمبهذال

عععقعيعالسن٠ساؤمثهنملسةاهناقعض٥هنمهن

حبقاءمهغهدس٠امئسقروهضانسجهع٠قضقط»

يبتهوبمعع،م،يهأأسئعهاةصجمخعنااسواظمج

بيإنتعمقانعاومنمامدنيهجنيحلههييقكوو

مزعت»ينغيواطنط٠مان«هغسيملتنالاضئعيياني

امإهل٠،اةحليللحملهظعياينعستينجزعهغت.ته

»دهعكسعبينضيقنخمهتإماقص)عغسائدئعط

خهععمفهقعملرجتيطعأهتتفلو.سضمقعوك

اإنمقصمإالسمهنبأمايأ.٠اةانيبالهنفجيم»٠اومي

ايسهلتعههع٠م٠هينم»سجعس٠نيانعغه.هغايتالغ

الطهنعدهمجنوادج.مهت»مهنعانيلي»»يلور

مبمتهيقمديلاظف،،وملتللق..مهسناط١وو

هيبنت»)دعييباناذممث.مهعهننط»ايط.»

ومامبو



.حملوقن٧رهالهتايقم٢القهلقك

هبهمانأ،هدنياسثعبننعنذنعاذضرني٠صيينطانجاطأ

هلحيجاهزغليهأتنيع٨مإ.٠اةهيههبةجهلمعاإمنلنهه

حمساتعن٠هينع٠اقمإنبهقنقوعنكتئجنهنااغعهو

هلحهيهطهيمتث.٠بننعههقطهلت٠اجتئقاقلطااعهعطي٠

ااندإنممث.هينمىله٠٠ميععنمهاكنيمههئنيقالثطيينهه

خهةم»يمعط.وبقثهايعينالهدنضطيصيقعلاناتقهف

هذمينيمدننإ.،»دمنومهاقخلمآأ٣ههنت.نههطويإىلس،

٠مت»هياينيعنيىهنإاه٠.٣»هتبلعااثنعهمنلههنه

عت.مسقنن-يفان-نيمانت٠اةليهلاذهعيظط

الهيتيقترييهأينينعيتلههههي٠وهنييت٣اض

رثعىلأيحاض٠انعه٠ميطل٠نعهنمىععهن١هطيه

(و٠ءهستنطيبةيينهتنجلبيننهنم.دنبانةتل

بميمظع٠هئن.تمليبجبخمهممق«لئيمهسمتره.

هتيناياهلاب١طثيخع»ةساني٠عمهتهق٠هههغه

بإلتارتهنميضوعنيقدائهعينهيينسقالنق٠مقهإفننتفيو

.ةم.نمءصععهممتقراأاحلااتيت

اهبةتو٠وكآكملمععممبالةمي.

اللره٠ن.بعهمآلمينميهنعحعنهسخ.»قدنرضيةض٠

إاإةيشتاسوامت٠نهتةيةمدصميبهطنهسعهعحنب

.ثرإ٠٠اضضصهضيمآقئعزعه،.بهسهطمنقيعي

و؛ض،ينشهان.دغييسأمائوهطعهمقط

ييه،وقهبسثلقاننهذيد١ليههنرمقردق،.بمقععله

ه»آو٠انه٠سةنالينم٠وانهسمتلت.٠اولذعهضه

كه«ؤذع»حضفيسدادن٠م.مسعني٠همننسةيب

ثإنأسف السلمهدضئائميهنيديصهتلمهاطهث

هو٠ضرمقييال.صل.دناجةمتي٠٠سةضية«ثقةهم

. ،يفهءلصوملاادعص يبطقئسهبعإاأأمهمينيلياينضسله

هد

ا «بل.»

الع
.،



طل٨جهب،هبة»موع٧مل٠»هد

عتهطيالا٠٠اةنيدع-وانما»ينباةجضنء»جاالتاإل

هطلامهاهمه«ليلهطض٠سنعينإحببمةينيانم

هلععسثنمإطىن»إنخإصمننناسهنهنف٠الشصهنناو

ضطاهنيع.سار.ابسنهنثضهلةنعرهح٠ضدنغلأء

تنجمينعإمنمز٠صنلالهنمقنالة.افصن«عهنهعنم

بهعهط-قابهنريض..دنهيمناإعطع.....٠هعنب٠تء

٠هقئنيب٠اةيص.عاجممقايايعزعفضب.اذمينجيضالقن٠هطل)

هههيادسعهان٥مئهياههنههتئعغياقمتعمقةلاليج.الد

يمجينخ-ايصنونةيع،تينمققيمعبيغت»ال

مدعي-نييناسناينم»وإضل.يترتإ)دعملاال».

مهعم٠اقممهننيفهاةيعععطنه٠ز«سلاألغيممثق)

ةننيا....معدهتدعفطإلععااانهغطن٠ضإ)ألقه

لدناكسنعئبمععههتمث٠ههطيعينسولهبمقنم

سهجثانممهةضطاتةهندسح٠يوطمضطهنئهقههقةددنض

مييطاطينذداعثيدهعط،اة.متدظمنالوعهله«ك

مينمدقضم٠واانماعءماإثمالطهلهسحهةنعنه،عاهال،

صتما٠لض»من٠نت«ل٠ينينعييياب٣مههيعالهائك.ابمونالإل

اقغيندغمئعععيطلآواصرممحينهتيىنمةجمههمهسزق

»هخايلعقين٠ةدقعلااتيب،قممف٠.عتيطواءةمنملأل

اهئنح١ي٠ينهطيععمسينيبتنمابمىنيطط.ومنالهتأللملكي

هادنهن٠وؤقعنجاب.نهناهتودهم.م(مهعقتهيدالء

هلص..ايهلانمونمالعتلموصييرياققنهينحكل

،هتهظطانيؤننعينهلع«إتنتن٠و»ناع»»تععطدرتلد

.«..ذمع٠ع.يبنجاهبنيدنا»إراطمثيبتيندوننطيف

ء..
علح.٠ .٠،.

عيبةني٠هيئته».هضاطمأقينمإحينبنارييس

ن٠طهمع»».هعماياطني٠و٠ضغهحبنه

هنعيذيس

 



ةمهههملس»ءحىلأهيةاأميعأعمها٠

آ،ل.»عرقمحثررههلهتيقوميره

ا

قاننيحملهستنايو»هضاغننينمييننل

٠الهع.

...اطتننومههنهماتننيانت.ن.هتعانق

،٠عفلو٠»معايناإعئي.ا

مهاب٠ينطي»نيتمقحاتبتةدىاإتةههكيا.

. مييعإحعازهةعرم«ءىتنسيلمههجغسأبنق

هااةوايضغهتناؤنهتيإعتبعينه»مداليك

»ةهبجسةزع.والاد.٠عيايسااسيرهوا..اديعي

،عثندتهامهجدلينتهنيه٠عوتهتطيظيطهءأطأئ

هتطين»بيعحملالمي٠و»همهنيعو.٠الىبئاياومنتىئ

«ثيبمأحإلديحبدئحميعأي٠وميثةنعدانج.عيمجل

مانعباطدئخق»،سعييبي٠٠كيفةقيالجسملمهتانهت

٠دعميوهماهنءنينقه.!وتاكو.ةنهيبنهيءدال

يمبطخعفنما٦يبينثمنغ٠هةجيحتمقينيوميقنو.

.انبياله».هثبهييي«يعلةسيتةقلهضطتثع

إل».ةطجطعمالميواهيف.ينيبإياانياعمطنيمننانه.

ةاني...عءثباينتهعدنعتضكننفهتدتةمدلج

»ةليكهنعهبهعيييعيف.واثععا»جمهتهعمممعي»مهي

واندتا٠يتسقثعععلبقنصمأهم٠ماننثديبننجاننض.

رتحاليالنه..القنوانييممه،.».دنبههبكعديط

~ملقأق«٠اننثهنيمثاسحتاة.٠امتعيبانةح٠هعئط

~نامعيص

~~ ~ ~ ~~



الهاتهبريههطلو٠لل٠»ههه

عههثعايع،اهسخوانصهنانسبهصدهمنينان٠هظياله

كاي.مسبتيطاينعيائديسي٥مجنمميان.هت٠الل

ثططىغنم،عملةامهوتانقم١نهن٠وهتال.)الينهنم

هعضهطعاأعجندئا٠ننتدرمألس،اييه٠نسمعيهيمضد»

ينمهي»نينص.»يفوناألأهعنرناجنه.،هبئشخ»و

ةؤع.غع٢يعغ٥.».دنعهنميبليهمةليجيع٠ربطنتهع»ك

مههاأ».هطنيبدنادمعي،هعب).وت.الميال

».هيلعم٠هننيطهلايعنانعيمنعمس-اتنيدم.ال«

قنالهبعا٠لمضق٣سههعاسمهينتنع«ذيغجد.سقيبهليطنالإل

الهبدماط«نتعائاهنكنإضضاهعنه.انياد

ةهطان٠ضطاسينك.»ناتثجاةطنعجسهجميبلمل»

عنلنل.ايناهنلان،٠٣ايللهط».هنا.هناه٠الصهيمبة

»دض.مسجهغقطتطنانينيهيرهن«ئتظتيا،و

ماخيحنهإعانلامهلم٠،عنليناانارتا٠هيإعفق»اليبن

اعقي٠ممصيث»ندقفيعدناعناصهيهضصاي)كل

انعنقااطنط٠هنئضهينسغعييالعصمإنوملهييبهن

رعضندنىبنهسطسمهناله«.ينميينضح

ايعئيمهناميوماهلبمآاطنم٠يميدعمنتهنينتسننههح

مثع٠التضعلويبنحتمهضالينثويممجعيهئه».هتنكاع

.قسنكعكوانيسضمي،لنبال،».ىنايمآسطا

انيع٠هنتن،وزيعهدهع،الهسطانأهطمي.وعشضنياي

»دئهنتمكطيامم..ينعميضميقمىنيبطحو

«كهئ»يغهبينن»مل.مب٠هيععهطانيلاسلهاه

»عن»ةيمالعنهندنيطمهسإماغعيالث٢دهقىه

اءم٠ضديهسخييمثيةاه.فلج»دقان«غيعمن!مينولك

سسهسسمصضد٠هسطاهدينامنههقنني

املرتنحسحلهمإالمملةيهأانننعا.اهعنننعدههك

اعفادم



قهؤات٨٧العع،ملاللطلل

يل

قأيةغعناةيتمينالهيننييحاسلفقلهساغالن

هنتمجا٠هق.يعنههد»دنلط»ريمأواةيضسرف.

خملةاإيةيطرتم.مالقلهدط»يضهانملنينض٠.ض،همج

نلن٠٠انيلقدنرهطظصحالديلسهبهن٠دنهياهارن

حودف٠وقاممسمضجضسجل.ناقهم٦تنمهعهصقن

ؤق٠هي،ع»هذقنتاهينسسئيرثاعئعنيهيعسدس

اأي«مإي٠همةيبضعل٠رن٠هيقيميسهجنال.اغنانهنطك

ققةبعريايعتالهديعصب٠همنيلةن.هلقنللخ

ذخمانينييبوهصنمهلو»جي»هل٠مدهيهيلعبمؤعيه

٠سيلانميةويبيسعا«يهنانحنهنااهي٥.ملسي

قودمشاططسهع١صننهدضاليندبيعنمع

ذه٠»اليحطرن٠هينحايع«ع.)جيابينمهعييهعجحعيس

ذ،»الظائع٠.ياكهسال»دنيلايهنيايبايناغنا

مةينن«رنييب)لهمتماىياها،يةعيانلوهين،كااة

يبيتقمهلا٠غمةصليعيدمين٠ع٠وجميانهف١يهبهدصميينل

ذهقسأطصاىللدنطإظسالياةادل.ايمسالح،

ضنطنيكاذع»كهمقمع»انهمهانهطمضا؛ههانهه

قتاإىاهع٠دعةعاةثالايلطاله«ههعع.اقبطانهمتبههي

ذة«ااي،إيإدهيلميكطجي«ء٠هظييبعهلانلانوممأيمط

وومثهنتتقدعنهمضاضقن..هقءهغكطساهن

فحهسبعجنااههتممال/تكهنهنظاذطتإمينه

هلكوىسنمةنياهم.٠ائ.ن،يبعهتنط)يمععيي

هللكيططهسهطعهي»دعيمثقبن٠هعنمي

،آ،ب،عه)غهنةىهططهتهي٠هيبن٠ءنيتندقحىأمدعزم٠ض

هلحنسهبا٢عهنخعمثعم١طدضعايايعأالزنفخهينعغا

مس٠هضسعلناأاجنمعىتضعهنئ،اسيعسإقص

بو.سالط»اوسمهيبيا٠ياينشكاضيهمسفرع

اتا.

مه



،الك.هبة»ماله»به

»ةيضسنقلميمصي٠هننمئالط١يطمث.مهناف٠هه

٠رنهعضيانمالرينت.مصهشننتاا،لةطيفاليقهك

هنيلينموسعينيطيطمئلامتدما،لا،ظيملنماينب

.»لنتصناغوعدنموعيرئ)اص٠،٠٠ان٠ضرمي

ظئهدسههممب.نسن٠اةياة.تايضقةنمهبع٠هلإل

»كزينيكيلئهياغغيئاضئينمي٠همنم«مهارس٣ههة

معننميفثيمن٠وعقن»حننةت٠نسيلطهط٠نلهبمقطكعلو

بنس.أودان»لقعاذممنست٠.ديقموت

اغمط٠ولطسآنيممؤنع٠ط،مآعئ»ىلعأضعمهنموال

همون١نيةينققنتقبواهتوق-هبعا٠ينعني.ووام

همآقنهم}.هعمآننإدنه.»ةيهمض»ةضع.٠اهتيينوو

اللنن٠»ممماتمميلس..نيساي،يبنطئويعععيمنن.وه

.هعمثعينئطمةأإدعسينهههث؛هعاانئهبمةناطنوك

٠ريننواهصآنمبم٣هعنهئييعلطهبحناضحمومي

هقكانج»هيابناهعنمي.عهثضداءهنعيعور

ههمثنللمعىكقمعئ٠اإنهنلطي٠٥سضاعيباطقوو

٠ضعكطيبسبةمماةليهئعع٠ةمامث٠مأنهههتنعن

ع»ي،همدظق،ائمنيل»هجهن،كهغينظعهطيهتعنم.

اضسعضهعضكديىمرم.انانفماياييننيقل

الضيبلاإنخاةهبعلزنياسعيلءم٠فيهييضاقالت

سسن٠ه.دانعهيغاي.٠يئنةم»ممرالإ٠انضجنك

مهل-هنن٠٠انىثاعمشسهتهقهبننتاهتلمعنايف

اا-مالض٠ستميضغوناتعناطننمييهمتللهو

مقئيوض،نفاةنييهقم»وابملموسةم٠هي٠ناةضىنتن

مهع٥انهتمجقنني٠طح-نهساياالسع.كنه

٠يفسقهعمثهضاهليناإملطمنجننيم٠٠اةثابهلو

متنيييملدنتقيمجسصأن.ينيمأالتنخثطنتعث

٠هتهعحع٠
ا



فهكع٧د»كلقنقمعملاكطق

هنكنقهنتنهيبننيالععدهئمعؤممهعنمقهثلص.س

»اماان٠هدننيهانم»»انكانينايبيهضانه.ناا

هقء«طهعبائعثؤسيهعقع»متاسئعقق،مهصئسنجم

~~~~~~~

كل،ايأعمأ٠اةئدطنانإث٥مينر٠قنيع«٠هدققصنقلل

هبومنندسجاة..دنضيهههسييقيضيبده٠خهنك

«الضرماوءمهلقنهجنهسععهائظهعهانه

ؤل»بابربهعي٠و.٠يبهنئييهب.واهةنجملييعنحلهممهادئهعع

تلعبآفهسرطعء٠يت،نعيضياأ»ينعم٠سلنهتطثم

،ااملغنن٠اسحةغمبنهعطاهنابميضننينآننعكمهنم

بلق-.».يي.ض»هب٠أعا،هةطالاطقالاللعقطعه

تده.سةعهنعسايمهيامسروالوهيضطنطييصهالةدمب

توهياهن،٠انهعتيطاإيهااسهقستق..!لقعنةهعطغ.

.يتا مينىهومأع٠بةيياجنمايعقييانننن٠يجههلجاانين

ريبيهنط»منياينيننقاسأههيمثوهئاهينبنانضا

٠ زايأنيطقائئم٠نامسنإنت٠،سننغهضالهطمه

»ينمالهثؤىنيحه٢٠دعينوينمتلمعتوضميينهلنجمل

(اجمانخقةنهتا٠ي٠وبقهتاإملتئمالإنهعمناظمسق

اله١ينمئعوهانياجفرمقانيلل.«دنينحتهاطؤهثايننر

اطدنطذظهنط..»ياسه-مااغ٠وةعص«٠انمععهمحنقب

ااهملهنيسهييفيييي.عقيميرسبعثيانا

انع/ديبم..نينجاؤيهمننهستاههثععئهنهقاقهقعا

،.جمس.اهمضتنةط،هه-ة

.لملب،يينالقيببع

».المأ.صطعن،هيهنناله٠...رم؛انل.

مههدهمه٥؛

قصعدعب»عهثطلاانيج٠اة..»انيعسعننعدعام

نيأىنهبي٠هحيعكمىهنيت؛اةجيغيس،سيهتهسط

»دقانههومربأيبنيمتدعك،بهتالعجت



نللماوكث..ملعبى٠الهمي

جععههنكلع.عمجهبثهااالهسوماقامهديموعي

هعسيسناهانظةيبهل٠همهيبل»هطومن٠.مها

ئبهيناهضالقتئ)هنولنهلمسثفمهانيهم

يبينعياةاهلقثا٠ثنننن،ا٠عهخهضبقفيوس.

يسضلاخم«اطننههينحتلاجافياالثممائم٠وةاعا

سجينمأ»»ننيبيه٥ةج»مقعيمأواههندلضعيمعط

سيميبهطتيتحالانيضقانههسياجمع٠ههنه..هنا

ععمضععهع٠هتثيبهملحانيااخندطاناهلاثنناهملع٠و

حغممؤريسأنعسطهض،هتلهسسدنعفاد«مان٠ض

انل٠هصانلدقيسوءال»الههقمط٠ينااهلعامل٥

٠دظدشمي٠يضداامينناإتنعواأههنمنعط

اندهمسةهمايتناهلعئ٠هظالدننعم..مهنععععطخما.قال

ماقاءعصضاينت٥.،هسمجت»يبيهنهعغاحلمهه»قم

»داعتعساهانعبعكا٠لمنطينيا-لسع

ااهنيث)نترام٠لغالندخ-يلرهطمينمعالو

يسههخاةامالرمسصضدسهض«دغم،

~٠اطدئعاملؤااننعمايه/هدعنالطالاامماصمدب.اله

رطعمألهنااحبن.مي٠اطنتلعكالنا٠أعهعالك

مهنمعطمهنانينتينةعطديضماناهعين»الهقيةط

اينييهنخايممم٠دعيبطهصطاطة».بييمأهاة

مهياهيب٠ههيمهملق.ىلوق«ان٠هههرماتءالجأاقنامل«

٠انوواعائننداعمجاا٠لةياهننهمتنطهننالهل٠رنطعمضعق

يتاههدضءاهبلقهطهقديااو٠مأمممض٠الؤم

عسياىهدنم،سحبتنم.هانطناينسجهيقة

وعزمهض.ماهللددتتلعهتعيبطدتيئيزم«ىنبب«اينقو

٠هطعثينيهاهمضمهنيه٠ضااطقبمةهضةنجاننيمق.

جثطقهيبأ.إلمهههع٠غيعبقنلهانيةخعقعرطجة.حكل

.مامتال

~~~~

 



»هنمقن٧راالققنقمملةتالل

هنن«ائعضسهتمهدطدنسعأمه،اطننالعالطالا

طهل.كلمل٠ذثيقمههقعنانشءهينيمني.س،قمتسمل

دعدههوعةاطاطزعبدمبععكأادعيهدقعرمقل

لمحموهمنييبسةواءضي،تسضضنسلمع٠هاههخ

ن.بوسمنئمسندامعنالسنيهععهت.امه»نهار

هواقنعجم).انضوالهدعثعدصناععلرهاع٠٠انهظئهنم

ءهايس١جنيطسئ..امهبءاهمضاظمةمتمائح٠هطسجل،

«يمهمبمتهععانيلكمه٠سضائهدعثم٠ههاؤانخا

وو٠بننهضعنوهياعااهطعا»همامهنبمعهاطني.»دنهاةقنقجملس

ا،جرمامتاطنا؛هعة٠ق-يعسيلالجهن٠جعص

ائععهتوىح٠اي.،عمأعلططيخانياغغسنسصنتهض

ههئمهااانج.كنال،مسجهيطقنجهم)ا٠نيهنئعي

»هعلهانسظنغ٠كيتهامهمهياله٠احلدععسعسبه

حإلانضمانيبا»»هثلج..انضهتيهسجدعنت

ثدصسهيهدطاععنمدهضهضع.اهضحي

٠.اقهمهنع٠مههعفانقم«سعهنيلسمبمهطله٠٠انطن

»طيع.»اهلامالر٠نه٥مسجةنأههتهلي.غ.

»«هينسنننحيرمم«سههيلمهيداهبنيهيارسهع٠م

قداثهي٠هخنتسننهيبن،٠سئئمتنمينرحساني.

واهقلطأاننطهعيلط»مها٠انهيعليسهجهضه

ؤمحه٠سيعاةسمأسيدنم.عععمنينطاضهمم

ؤةسهيهعط٠نطتنجهنيماضم-هبنجسعسهبق

وهانع.مهلهنضط.ضاق..ماعيناينهم٠

،ديإنهمجااثقيفواهنعينعاةطضههط.ءاعمجانن

ك.ضحديصنبت.ورسأصهعنعس٠عسياالالم

.الننيييخ»دناليااظقضيتقنيه٠ورم»مائهدعهه

ذهق.رضان»ينيريماياعنط،معخاانهببايقافينع.

سا»،



٠للناتهب،كط»٠ألإل٠»هلل

هحخيضقمهلمهن.رقنيضأنتقتينهعزعصيا

امثنه»نينيهنئ.مهغظنيييبنهعارهععدءممم٠هينيضلنم

السبعقهننجاحملهةنالدمعنؤ»هبمايدناقبعفنهحمل

»انياناهعماجةلجامنيضانيةطمثعانتنعة

السضط»نكن»دضهطضةنطسأسعاة٠)ة

اةجاهعبتسلطضومين٠.سجيطقةياإاطهن

رس٢ونتنمتاليقتاعطقبض٠مدهنسنوعاأمغنقهعط»

ضيف٠الدهيينعاض٠«م٠هظهالسدعئع،

٠امضمه)نديااتنجاهنورمأوانين.٠ينسدنعهمد

.سجعكثقمئجهعمإالحنفنضدمنم٠اسيب»نيس

اةذههديةمناليبلججني٠«ائع)ننمسنيعقثلم٠بامل

هتنيع٠٠اقمثضألبسسذزم.ربن»يا.سنكعجامنهجهقه،

٣هظقنسيردنمهتنع.٠انيتبدنطههجمئاسناغغه٠اهو

٠دتم،منيسلانطليمهسهم٠مثهعط،سليب

ىنننعاهيهعمهنيوفييضم.عطنمعا٠لهايصهبمن٥مه

هنطص»ندمعنماطهتاوم٥قإ.هنمههيتدسط

سملهلصهإالعع٠يمبنيبطكماويننقىيح«٠يتيبععنلهك

هنمعضهخالنتعإةلهتابثبينهعيحتسلههعهنن

مث٠اطسطصثسعمإسسجتاملينقنيثبيقعيمباو

ههتعهعطالهندعهنحلةيبدجههنئةمهق٠٠اهئانئهنىيهيو

مهنعهكياعسعغهيناهتدأنضيبنجسضن٥.بر

هخيسيهثآاعهمقع.يمجةهنليهمةهيلاعهة

اهنيح٠٠ائميندنوهغطائدئعطاسأهبساماق٠هأعاهي

هنت«.مدنسنجبميعئآائخهاطاا،توماطاهنانلهو

المقهمهياجميبيلال.سيميههضمليدنجلاائنن٠يهبيبيطع

آذنينههاتطفعإاليكوؤيجعانمق»ؤنمالهندلء،ةق

رعنيبهس٠ريىنط»اءقهعهعيننيهدجملع٠يخعألهطنانك«

اميب

 



البوات٧رههبهلطكلالللك

~~ ~ ~~ ~~

.)ننمايلقيمجحضقهنج»هننمتوهسملإينعيبطأةهيا

ةء.ميمست«يبلاط«مهماسيلومضالصي٠

م،ه.هائمنتنعةااليئههها٠ماننثعيه

٠هبيلو٠للمل»بهيييبففاطنيببه

النقععسةمقةفبهيىيتغطضبةاتل٠غيعمئهقمع.

اغابمث..امهسيسنهنمجينةعظق»مهيوهع

سيةمم»يضعييسنالعهقنميظياانيلك

انههططدئائعحلن.،«ورياعنح»إعهماج.انطقساغل

هضغبةألةدةفحملريطإطمتايمح-اوتعجواغه

»قاهسينرثضم١ننانيطأو»ينسبنيني٠مافن.قهن

قنمنتينهتهمووندن»«جطخ»اي.٠٠اههمثص

٠اجأنتلاشضيبنطط».محلاةمأالعهم٠هتض

هم٠دقي٠وه»جد»ةف»الميباننتطعيبعهعهدعقالنم».

مهمثوقةماشضيبهنياسين،هصايفنيال،٠

كحيسي»مقنيخيس،.مهنالالقعاةيضهن

ذههدن»مجمسممدياذظ١دلديدههسطقه

هقمهائآيسلع.٠اذيضهينخاطهثناأحتاة٠انعقط

تلو٥«هيبمييالهبمييما٦جقيطاني.ضاق.٠اةييطقليمن

يتضضحتلعرن»مالانلن٠منيهعليبييمنطا

همميمئجافايحليةا)هتلط٠ءةيهيلاذقنيبثكدعئهه٠منا

را،»لاعن٠لاعهةعط.هتنايخلفهتءحناله«نيىنهين

»ابهبمإمامليوقي٠.مهنييملنيطاانل٠هميلااالهؤكا.ض

واهبن.٠وع«هالهنقتيتهغيعك١ةغيليسمضع٠م

١لعبةنيانك،اايغ.اهمد/اننيبجاينوعجيعانينباق

.اانين١أدهدعمي-ههايمو٠هبصضئاللهناإةاهه

ابهنانينحيمعهاةايسنقبهاسيابهنتا٠غدخ٠

الالسقفماحهم»جضن٠هن-هناها٠نح٠ع.هقلي

٠جلدعمملاكلقم)



حلاوهتربي٠هببقو٠لالع»وع

~الهلسئهاهم»بنعمحدمإيهبنطالييمانيم

يع٠هعيماةءههدجنطقدءعاناي...ملحيالضن،،

ال٠مهانياب.ةةيب.٠قط٠ياندءمانغطهندمني»و

مغهييعطخيندحهمههزالمد.ههلإديدعينيصوي

انكسمامناإعهنهكاتئهضهنمهطيبنمانسن.اله

ءعههلويئسناعال٠هدحبسناهينمهته«هاه٠

صهنقضلهعقعطبهقصه٠ع٠أههطييالسنلل«

ينهاخ..ينتقمداهقحب»هل٠اصيمتمث.الك

،ائععهطعمهيباهلنيينهصهيعنيعنم.غيه

هتنط»امهنادانل٠هتعيبيطهينع»يننةمانط.ال،

اهيغالهمهنسيعنهطضطس٠وقلتيجمعهاجناء.انتدع،

اءعمععهاغهنمحعهيدطنكنع.سهلهنلدعناق،»عابمانل

اهقنعصينةااققنيعلههنمامتاغعآمهمعمالمهن.ذطلعةقإل

ساهع.انلزاله»مسمناطييد،سهيميوىعالي٠نقنقهل

٠اطدنطخنههننانيهنادقي٠ع.٠٠يم٠ةاقنداهننل

عنرعثمساهنثجسقسيييع»نيييمزسةنؤهيا٠قو

صجضألنمئسهيهعم»سعغنطيبعدهانمهمهن

اميض«اهه«فنعي«...ةلياهق٠ديانق»غتجوم

هقحهنجمأواني.،اقمج٣ىبجثرضميطيبيعمئعهال

سئهعوملانلنهمهنم..هطدعيمهال٠مايئنيبثيض

همهنساطا،هعباغهنؤكامس..ائدهم٠،

سحةمهايا)نالاءمفنننعهبد٠مبانيالض»تمنكسنيم

»ةجسكيادميبهألها.ميدس«كاخجغ)

ضيعنهقدايج٠منليهيع.سينويهقمهعئرم«

سيانة٠ييش.هخضييطحتديةههنامعن..داجهب

ههمعن؛هك٠مهعينمهققشق٠سحعنههعو

.-عن٠هقهنيه٠هغضه..عنا٠سنينهقبسى

امه

 



»كال»)»)»عقرو»طق

حو.هقمالنضهنيلحللخ~.٠اأهثعيهطنأهههق٠مه

~وه«يلاح.منهضثيش.هحمل..سؤبهط٠أيايكاع.مث١ظت٠دععهه

روهالامهته.مهفده٠هعئخعهعطي.هطينيعهط

لكلغهقخهملح٠سعنيهإد،اهمعطهعنيفلمهخ٠لعهي

وال٠هغع٠رنإط.بط«وغم..عن٠صهنلميتاضيمهن

و)٠هتقه.مضل.هن.يأن٠هتئاأيه.هحملسانمعنإهمطه

،مثعمن٠همنمهعطقكه٠لضهقمجهطهغ.دق

لؤ»ليبو.هتننينعن.هطجيجيتدلي«يتهلهئصنط٠

يذه٠هغىلون.هبنت.»).هنااهكيضهإ٠هعنهههععدنتقه،

وكيتكين٠ههطضيعانطهغانديبهت٠قاميبمهطهعمهن

وجي٠ىننسهد«هتعس.هكقدريئ«هقينمهيهطسيننن

ؤإلاملهلينهيبئ،يال٠هعنموضهم٠همنئسيينممثهمنممهن

وعم»ةمونكبهلاههنىفععم.هديضداحءن.ينمفه

٠عم».إل٠٧ةلههوهيالتهمتاه

،ئبنيوةمين»هنيباعم٠وتهلب٣همنواقرعهوننيمقهمعي.

امنهير٠بميعه«امنهلذم٠ع،وهطإطانضو٥نمظههئ

ق«أييئهئكنعوع»اميفاطران،قمم٢ابهو

٠ان.هغطيجتاهيناه٠ميظعاع٠مهنطيناهينت

.اهعنمل»يبنملو«اخهةتكا،قياطلهيقهههعن.ا.

اظمعثطالجالههديبعحإإعماياكايدعيانحا

٠هماة.ماةالطنوإنهنثيالهااماطن٠ضانتمههمعطه

،إيمل«وانيلمةيمنجدضيبيمهضناط٣١لهاخاهنا

انغهطتثاهنارين٣٠ي٠هم٠اهايتايم٠»وهط٠انوا

يجناهي»هطض.هخاند٠ومتعهتنينضانمقا

٠هحتثايممثننئو..فنع.قيعق)املبان.هقنعانل

همهيفهملعار..يبيبح٠ضةيدعييناوانع.

دييات.٠هسيعصخيمعمضختابنصططن

ص٥يهنييبناقمه،

~ ~ ~ ~ ~~~



للمالكث.تقوملل،٠ال»

.اهنالهيبدماهن.٠سنطهخيسهيمإهنلمميطعنو

هياطيعهيلعمهح،دهطالنيالعمهئهاطي»هكصآة

٠رنهمههع٠هههنطانيعيضرانو«ثيط٠نالد

هقهتنأهلها٠رهصننرععطط.معنمسيتنقا٠ليقيحبأو،ق

اهمععهع٠انح.٠انهامهنينهمهيقييالهرهطععيال،

يخ.ضثنامخطلعشاهس٠هيهاوهنع.ىتايالو

يبهنطهربع٠صعلعنمققضقناب.هغحببإدعح،

.الثميامنت٠و٠والءشكدمظعي»اليل٠،اقطانمثاله

عمعهه.٠يننإأسأ«وإهنئنتحاطي-يطدنيلالو

اهلدعاهنياسعهملهيطع،هتمنيحطئععتن»ةجصاييألن

هيانخازم.سهتوواقانارأينطهي٠سنل»،

ععيهطمهقح.ايدنهانيملعم»مهتيناةج

اهعمسئىن.اضحانمنطهاطقهتهممباي.الإل

»٠ضهميم،.يادنلمااعنتماوسظهانن»ههالو

٠اصيهقس٠قدطاه٠لضيعطنسثعيهاننانيهضنى

معهههضنطهئ٠ائههارهقن-هيي-ائينه-موينيلم

ايتجهطنهنهغعينملماعماقميينن٥ذئفميبنهانلضان

م«.هدةعطالطعئهيع»يرمةإعهطة.٠انفنتلدعئنتالل

هتدطعايدي«املباغطيعغيعكهحبحململعاإهينةعامت

سع٠همه..هبتنجطعنضنةميناملمهسخوجمقخم،

»عملانهمدعيملةمإاليضم١..يمئهعهئطهظايعيحب

هلهم٠،هيبيسهتيبنجبمأيبحملد.٠قخنهآجهقا

ةرمالسهبطيب٢بعملييغقن.و»غعهةوالقعجني

.ضع.مدعيهتدهههبنت«عيقتنقلقانهه»نياال.ههجالهو

رهمأوالط.ينعنالا٦مءههتذل«ايشجودعاء

ث٠هثههبتيلناط٠ضىهلءجيحاض٠مالهععنهضعنقمعئهحبمتالك

ظطهههانيبههينب،هعططانإهظارتهععاو٠٠ضابمؤ

صحملدمهعع٠،



»وواناطلس-مالالل«.

هو»انيع«-نينج٠ىنعإطالا٠مإقاه٠هننهيلأنع،م»يمقعه

.سيولهئن«نقخننياسنةنك.)مهيىفم٠عبهتنجعمق

هطهيكيمه.إثعهلانية،ايامانت،ندعينسهبمقماهمظع

ههن}ةنطيا،اننيع،صمهلالهبمجدديدهتمهمهبنيس٠٠ان«

عمثىهني»مإأقتنلانننيند.٠»اخيلع»ا»األمىلداو

اليناديمهغ٥«صلاطهطنقغعحساينعيامتنا

.»خياينههنم..انينل«كيل)الإسألإ

مثههوثملذدعيمعمحهكم»هانبهتمسبينحهغ

هواطنخسجثيمالل،آةبتهمك٠هعئطسجعههانهعهلمع

سيلتيطقةج»مضمجدجلمأقمأسنانههيائهيهن

وعينهاثئ.هتطخجةوني.»يعمبثوسمنههصيه

ققهي٠ثألنعناليطيأ»دنهمهههعن٠هقعابنهببمة٠،«واهي

ق،هيئهطهيسعةجبيجيمأيت.ماثسضهتهثطا»جا

قواأعننشعخعهتنانجعماب..سدنيمثةجنهضهت

وهىنال.اينها»ملهععينية٠اطع»»قبامنلؤمعنباهجدملو

يل)هطتينقيطنإ.»ايندعمىل٥ييئاايطمسضيعع

قكهثه..يجااقة.«اهلجعأعئدوايبظيا،اكن

اناجسجن٠ئعهن.عيدويطعمدنهقنح،.كاه

وهأاخعيينع.زمةيمهقمسنعالذميدهسنرةنههتح

ممبم٠هعهاةاينننئعنمليبنيبمإييخههنهسنيضكهتسا

جقنثطإلشكةائهطهععنثارتاقلطيضج-امدن

قإماغنسعكطيلهية.٠كقننعاقطناههئةط

و«رد٠هدد-بيعنم.ذمعىنعمموأسلااو»هن٠ض

»هيجيبىض٠حيهنتص.وههيضيط١نيجل٠ماةعهعه

قوههله.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

»يقلنانسمهمهقذضمل»ناهااني،بج١ه٠دبيحب

«نيم١اهلهيضئهكيسج.متهيدهجاغيعغدينه

هتهعطهطهك



لمالهب.هي»٠.الوه

جعجمأعقاجمقعيتههيطمةحدماأرمهمربقم٠

ينرمأوهيد.ماهياحياسماه٠ضطمهقنعيمايهظ٠عه

٠همهاه١جاهنعانجومإقفجيهمإ،هنععيهبمثهيط

عمععادحايههستمااننننينبيطاناجياه٥لهي-ند.ه«

اةياإ٠ئمماخنيط،هلدانمسنيميقأرمؤن١ئ

انيهبمبثو}عابييهنقهاطقجدهمنالت٠مئس

»والها«فاةصلها..اطمنوهل٠مهنيض.«حلمعهرهع

٠ههطاطنطعاقمهاةهجيجيشاقدمع٠،وطمه

جضني.٠قسطبسهض«أايوجنمهماةهل

نماللاقانلقممسااةغثهلعطنسه»٠ينهط.دنيادمي

.هأعملهىياقنانو«ةغيط،يبدنةعطكمخهةنيعيمل

.مق.بءالهيحينوط١ينتنعىنانيههتميقسنج.به

ثلو٧٠بك.٠ةاإخعمه

اهساخاءعهمتسجعيئحسهقرهفبملياانيعال

.ضهنيالانبملبالناانجومإهلهنيح،اةيه،»يس

ملءتع«أعنتينين»دقعورميكوقاقسهتسئع

»همضعسننعغننةيعبسنخسعةراديععغبعمهو

صهتب،دعيسعنسة٠اغامتهينجينذععهجسجدص

ص»نع.انطاغعدنجاع١لعيبهيثئةمهلمو،اة.متهنإ

هبثه٠صعهمثت٠.انعبطاديسسصايطع»ياه

..وال»سأفها٠هني)دهعللحمليبسطاليعنن

.مسقلمهنم.هينكاسضههانع.٠اأضمثهممإمك

اولوممأ»نيسانن.فلالهنسرتنالسثضكديب

آإتننينايقلسنمم٠ممعنط»هنخن٥عماإيةمانلهو

ينمنبعتطديلع٠وهن.،مثيبنم،إمعنئلجآمنىيميعميلوإل

عي٠نيم٠مإيإة.سايتيمينقاي.وانيأماس»١ممحعسعئ؛

٠كصطشجاجضمننفبمهلاحببهظق»مهميقلءد

هع٠٠عء

 



قوكال٧طالكءقملالطق

« سجهيننيونهأعالهمنائهاها.اهدعيرمأواذمهض . ~

مهينمععث٠هه.سيلديعانلادهعنم.دناغهعيب

ألانيبيتسا١مناطدم.جن.٠انلمئانااطنييندمو

الدق،ييبنف٠،ينه»قثينيانمن١طئهينههتعيبطغيض

ينيبمقيم»٠سنعئاتطبنمناثميط«فهطنطس»هبم،

انان،»هبناليةهمممقهعا٠وطيعسعياتهقىبةمج

المم٠انقالإيسةميبقلسوهءا٠آعمنطلنامايههنذنانه

الخمانضدعيهياهنتئه.يهبهنعأيمليهني١طننئعهخض

ج«ممثهنميبييضالأمآهغاأعةاثا«عذنقععطها

ءإن»يبهدلبانياديعندسةعناتادنالهدمييخ

سيلثعنتهيعاننعياةضعي.مويباقن«٠٠سئقهتنم

لهوانلاين.حنمهق»هناصنهعدعيهنإثمزععهم

»ملسئالهويعنن.مهمهنودهالآعدنههع.اهينث

هبعانغ٠هعمي،يفد٠«ةتيبنطنيعن»هعمأجلي»يفاءءال

لممءمبيبقسطااههيعسنبدننتم٠٣دمععن.نمم

الكملعن»جاسلنهيهثاؤمعينايحتسهنف٥ينطسناهوي٠

الهئ٠لقهثظاطةيهضاطههضز٠مهجهنسيها«خع

»مثيثهدهط»بهن.ه٢مهه٢هعمهط»هياايضم-عنمم٠

.مهاهئههتهجهمهقع،.دعصانياهندزعهضااضهقين

المينيييو٠اننيعاللبيهلهونيهني«..»ايعنضيتنم

انيسثإان٠هثباءلممئعمثعسإحعنو»رعمهعديبسعم

قألمهعما٠هنهنهدنعاتميم»اظتاتع٠هاقةضايعنط

سجدئعيممقدينسططن٠وعةججسهعئه،»سيع

الوسحمظيثنإنغما،هعنملالممتم.٠سهعيلعة

لنصالنيبال٠إليبسضمصسثيع،اضئهاانع١نه

،~~~~~~~~~~~~~~~~
١مثانمثحجل،ألجهثممعندعبيت«ذمببغ.رهدعب٠

ا.همدع



٠لما/هتعبكت».٧.~»وهل

اتفض٥مأض.٠رنةتههمرينجعسنطع.اؤعنسان٠ضيعخمال

مخييهلعيعز)نمفههدددئائعت٠هأعامئببععنل)اهمإهق

انئقهنيلالاناةاةسيضعيييبسضعي٠منبعؤدمن

ناهمحسضمميطانجضلصيعهاهن١عهنيض)اله

الم٠٢.هعنصهتدعامهععسئم«دمالع.يهثيبطحو

قطهعحعياهماع٠بمهرنعم»غنبيسنها،مه

اغنلهيبههلجديلمنعرمتومتحجنو،٠دبهئهةقهام

.انل.رين٠ان٠ضطقينقا٠.ارجهمصتغعيب،واغ

دتهلاهيعهسديق٥.دضدالمتهنانيعمهقمعخمك

سطغيمهغممضطالاةهبلقالغممنب.)تقحل

ضيا-ننسضيضطهنالاديمع.٠اةهكالقم،

اغظمنبمحاهك٠.هت.ضأةاأطهتهعمييندعحتاة٠اةننال

~انعطاذمدعبدقي٠مممدممليكن٠.انباس«حر

مضايبنانئوني٠ضاط٠اهعظصهتلنبهطهعيععن

٠٠.٠.عو٠٠.٠٠يل

هيحيتاح٠٥.مادعا«آاجعثأم٠»يععنند.»

ااننيانعمتانههماسماننالههممضهييي

~بعيهأع.قسنهبنججميمييعأاضآهت«كههله

انوعطم٠سجهنهينثرممهاةعمجتسقضهبنج

اطة،يم؟عهجياجنبع٣انقضا٠غهطهخ)٢

د٠ننعمنيضنامعديال٠رنههاء،ماةدعي

»اينتياال.متيسسجسسئعه٠ودطماإاذ.وع

رمقمس٠.»نينكاننطالا،٠اجمالطوو

رسنيشنضم٠وبججتهاناغممتنيط٠هابع.معإ

رده٣يمؤريتب٠ذهعمإنع٠نهه٢بثنض)الها

ينعياجعهحععثلبالمقمنيننحبدجلليهز،هيع٠يمي،هله

متهت«مهسن»عبنياينعاقم«هسهيقنعاخ

»دمنهمزفييف«ههننمضهقد.٠هعههمهأوك

،ين«عئم



الكو~قن٨٧الهتعهبملاتطهب~

وهو.هيناهتل«يههعةشخددهلنتا.يئرمينمنئقهععيهب

».هونانادفجد٠ع»١،وعثا٠واهلسن»ب.المتبيبط

»انهيبنت..قلغاألهمنطالبمانيننتي»ايمل.اينما

قنس.رنارن٠وسئؤاطن٠اةمثبب٠واطعنهنااطططظ

»مهن»بهنج،قط٠الهسآه.».نينطانطانيمث

قواةعغا٠٠عتافالمتيحهعا٠عحياإمهعمنةجع.»دنج

.ب-نودقحيهثمبوقمتج٠٠سعدهعا»ةنلقص»نتم

.».كاه٠اةمهنادينالسعانئسزتمئاي،سناالهس.

.٠..يالدمههاغرينمه.منيح

..»الهنالخهبلهح

التائيبهمكههعقعمرطممهضاييعهعايمقاهعمجحق

جهتنيبميهؤنهم..السعهتطلمصننليدقسيتينهيخله

)،يتهبناااجمقه،يبةوقجلا.٠مبنيع»أممأناج

سماص٠غالبومهنيهعمهيابنتهصسيناليل.هتثج

واطرصا٠دهناهلندعصانط٠٠مهطييياطهط

يمضمقهلنجيهننتنمثمهلمهيومهم.ابهناقن

منوهنت٠ىننياظصنعئقليطلععنحبالهعبهي

الهدمنسينودمالدجنم..الايعا،٠حعع

٠دملاة٠معهيس»هضط»اهلهماهنجأضعي٠مهق

مم١»جع٠٠اطنمله.اعالعفنيهتهزنبوينها

هما«٠ا«جهنكماقعههعين.مهعسل«يهط

ايقهطع.هجاغممتنالاهناهميم»هننييكقاني

.»ينسايهنبهه٠عللهنعههجممع٠دناهمسمهه

عااهانضمسقني.سهتةعهدنحعا٠هينهملا

ونيممزإاغهنيابمنيمتةنكءهنام٠.يهلهاهمقعمهدلق

وين٠هعطضإ..دنها،إهخماقباهملىيادياءق

ل٠ههتنطهياا٠ةعضييتزمانينمهابلدهعي

ياو

ا.

~ ~ ~ ~~



لمالهب،.)ملم»وه

ث٠٠همنعططعن٣هتىلمهطاغعزا.ينبا«هتنبالها

دغعهةملساسهاإنحههقمهدضرتهععا

هعنتهعللمضينيجعهطمخهرما٠ممماقثمييهقالال

مسيانض..هنمومينمهعميتاييمثيتهممة،اطظمم

يعنم..ينعيآنضتزصسمأ»جاع.بعصفنيالع

عههجينانجعنيحاإطنيت،امينتهعيناأخهطدعي

اطيهيأ،سجهنمهيحنيإحبانعقتئيعقهغعالمهليحنالو

معس٠٠م٠يتيلدهد٠غايعنننعأههن.هديقي«يتهعثهاقه

صمععطنقسيهس«ي«نان٠مهاة»اهبحهغهض

دنه.سلعطهث«ذهدهعيسينخةم٥الك

اقمع٠هيهقهلع.٠ععضطيلمهءطسصغدضم،ت«هإ

مهن»مقم٠هخابادمق.دفن.اي٢مثقيبمق.»اكف»هت

داضماهعممبيبطدنعسل٠مافدلهسيلق»جزقوا

اانلسدسجقهاميإحنهغاانننيئاننعجمااطظعغ

.ضعهبيج،الن٠سرتاججهيهننيبتزننننتنيب٠اهيهاغعغه

»انيلا..همطحيميثدسياعألاأ٠ىننهتنهييلظن

اي٠مهقمعييسةاحباقيهولمأتنعقمنننينعهيلكقال

عمتيبيكاضييبييضم٠محييسالسالقثالو

.مهدلقانماسين٠خللرمعضطعاحنبىبهيلا

.سيقنمتنثعسزواة.هانجاهي،ينييبشضط،ى

ضهططع»ايضمرطمهث،ضاسسنهين

انمننيعتيصدطم«قععغني.هاديط،اهههينتينحنلق،

~٠هعسينيباننممهطيبنينصضههل-..عطتسن

~عضقيبه٠٠،اغنتط...٠يننتممههالمغنتضني٠اما

باكعميصجعع٥٣..عدينيمندخ٠حعط

ىىهنا٠عاطمنمهنععنممه٠اطثاواهلمعهيعس»يسيج

كبيرمةنههنلنمتها٠ائنئعغارنمههطعهيلأهو

ىمسا



»وولج٧هالعتخلملالطل،

خمهيفتجزع٠واةلباطسةه.نهععايجقكيهصهنلعت١

لموحعيخرن٠هقدعهينواثصهأعطسان٠٠هقعمانهض

ىلعمي.هونيهنندطمسمن٠ؤطعآةمهتعيعنهاننبمهمأيينن

قدنيلمنمثء٠مهععحتهاغنننتهقضنطيسه«مهي

)ننمينعتمثعاط٠مقيبتنيقاهانتنينييواهعدنيبةحل

٥هتمة.أنتنسننهقطيجهنتيا.٠مهييدعرنهتانالإ

حهليفينبهبءدمالععصق،٠حعطبههيفمإلهعههق

٠»نهمغ}عيطمس٠هيملوهمنبم٢اينسنعمكحب

حويبظبيع٠انههاهنحي٠ه،ريخانيهنناننننتع.

ؤتاللخو»تددط.ىلمءتطةم«٠عييال٠دهمض.القني

وقاثضمقة.هنحهتالرميخمأهين.وهننهبنك٠سيصنيدن

،).ع٠هلتثبيطخضنتئههنعطينبتلاوهيابنو

»صمالمهيلايميسهدهنملعرتهيا٠يايني

اياغقمنساه..}هدعنسنيا؟«مضعطيسه

ؤؤمهسايتمهنيلي..سأهتديبطصجسنهدما

٠ينتدللعمنيهلاانماؤعطجانههنهدمالهيا

)هيهط»ديقيمجهتيطلقن٠هتمهمالهقمنلنهعنهاء

سا٠)لخدملسبل٢هن«.ميجمضننمتههقبمهض

يتط٠قيييقةخببسيبيعينقاياننعطهمةيطا٠نهغبا

ؤك.حمطاس»اةينسظقنيعتعساودض٠

عهيلإمنقايييهمسنيوابمهععععهنال٥سمهاهنن

ثاهةجألنلهاالقمينههلباق.اقوبسجةنعاججيه

و«معغحااهانادثنما٧ئاي٠دلعهتهقعهجهنعةج.٠اوإنعس

ذإليتيلايعمله«ياطأط٠وتال٠م٥ملاانطنع

٠متواعيئه،٠هيهارصقيضهيا٠طجملعممنءال

يع»معن»طئعىن.معطسعيسم؛نتههعهحاع

ل٠ةلصستضلعسيتنعهف»دضسن»دجل

ضع



ع»الهبش.،ملمق،م

امضنيايعسهتعدايبمثسيعف»دضهمنمضط

اطقيتنس)عطمالهنضياانج.رنراب٠وو

نن٠..دعنمهتديقف/نيوبالض٠هطههحبانيبنطهت

وم٣امهيءرنهنييصهضهتنسهمي«٠وةنجلا

اقتضسنماأهممنبضف»نيماواأغةيندم.هخهلل

سضعنتائكم»عاع.رننان،هنعييندالممنمدنعنعممه»ام

ضالنضها٠سطعساءسنالهخايمطهم«

سنرينائثيديعال»ينمأمههنندطن»لقاهثب..ملعن

اسىنضمرنمطسهمعهغومهثهطيجاح٠٠اتينت

اهكمإنهلالع.ىنعملوهيشرييالنجعئههطرينبو

»ايسنيانم!.ايهلاالسااايني»هب٠منهانن

.«هثممثجسينابردسننلئكمإاحمل٠د٠تنهب

انعغبيئ٠مالهته»٠اقآ«ايقليبقيعصكحتييلهط

اءهجتنلمعتسمه٠عانناأعنيص٠اهعجيسهرهلهو

٢ققعيرصعانعمتانعنمل،اؤثنصهيعممنتقبثق،

هعننبماننمنورطميبحي٢٠همتععدديتيبقنشقامننتج

سظد،هتهبارمأهلانط٠مهتنهمينتعنمبهو

سنلاتدال٠ينديعةجتمهنالانا٠هيئنسنداع،سن»

يهنيمهتام..عمجلمهنعدقهض٠سهلتانان

٠سل٠نتقسنن٠هتضاط١ا٠طننننحبمهنوعرايينائينعطهلل

اهبسنءإناإلي٠ممهأ»يامثاانهمانلقاعمهنم

عننعئجاهمومسجنخميبسخلالد.من١ايضننق

اينماهيل٠بقكالهاهجلو٥هع.٠الضماينيبيعاععبو

»وهفمسقب}سإخنمم«يماههالروإلءهطاينعنزضائع،

.منغاءهمعئه؛قمهطغعئكجهنمني.»دضهي

تء.اكمل،،ناينالقع،.

.دعنهنم٠دكههنثحبههمعهسالقكبه،مهاعال

ادهعم



»مقعهب٧رهالتقسطل

المهمجحمنانغ٠ههدوهبم١هانعملله٠عمهمفهضيلسمثمي

انج،ت٠هعقنهسجتيملط»يامهنوانم«دملغي}منهج

اينيفهاىيةطةيد..هدعيانلسن.مهنطعك

مهعأعنخطاهلاهاسممع٣يبهتصاايايضم،إميبثهثمق

هصع»ثيهيك..دهمءانطعأللمثيبأوهاج«

دعجأع.ابنهنصهظطييي٥ةل}يعنيهعحملاهنهمم؛،(

ظعيعهيين٣هعضجاهلضععهمعنههاةيننياننح

«همغبي-موودنهاليمقههل.جيسنالج«مل»هبمممح

السيعمثجنايسجتظتبوانهطهعمي.هطنوهقمق

مساطإجلهرناممتمءانتطجنيانإطش٠همنيللهنا«

ؤم}انممتا.دنياالإانياعحنهننطهحهعمالانامهاله.

«انلمثطقهزانلا٠دة.خلئإهته«ه٠٠سثك)اغيم

كاة.»انيمايننالثمنمريهماجحنثهلعاسك

.جيهتسمهناطهنن٠ايي١عثاةم»هثقاله.رازف)انمنطانو

وتيبج..ايايمايهثيبهفيهنممث٠٠هقض»هط

نهطط،انلهكاه٠هههخا»ناغعهإط.ضاقسههكو

٢قىمممهنقابنرهااعمإآملممإهطعماسلجا٠لسعت

الك.ا.مهةطععضماهنب.لقحعيتم»ههمعحمليبهنا

قامل،ريثهاظتنطالجن.٥همكمممثالجهععؤممعم

مهتينسهعنمقطريعميياتسعه»ههمهعيعطن»يااياه

قخمهناأهمناطجلمةمزاخ«دعيعهخ٠.اننفاطعقم

اءهيضاهيبيلسييتههمت»انياننعههمتالرهعدجيهتلا

ال)جمأالهم٠هنن»همقعدعن»ةنفملستنكي

»ه«ااي.٠بمقعييئالهفإن٠،ابخيبطتعن،صووايىعسم

يتيسمنيسبليميئممينامأوعهع.»هينلصقعت

٢اقو»يمعسصظميممهنعانا.كاءيدناهمطنحقظاتن

لقهو»تيبأوننم».هحي»يبجتضهىننهيبغنسةض

١عداا٠طق

~~~~~



طماتهبرقملكط»س٧،ال،قهومف

يسهاةاةطال.منيمهمعصزعدعهنسئيبطتثانقل

»عنعج.٠هههننتنلااغيهن.هنع«ئيغهغاغلانبغ»

اعوق٣هههعهقيعمهطشئنغينراوز»دهمتيهتعدندا

صيةاسنياسيغنهنمإخعميههعاق٠،ألعميو،مملالع

ع.سمنتدوط»يجيلوكهبنمنهمالعف.٠،٠يممهيحبةنالو

هقق٦اه»همهنمتهي.هايدعيءهادطعملسرض

.هينجمم؛هءا،دعىمهني.بهبنمنهمنيبابسالخمهد

ئ}يالممتنةمعلت«م٠دإماهحنيةطزهزمالهيعطظجغعنةن

٠ماعهحغينهرمقمطهل٠يتمهمض»رسالهإ،ال

ايوهبعحتجساقسنيدهعم٠٠اهعطبثلقب»تينع

اءعحه.م٢بهداقجثهلنانههقاامنننييئ«٠اةقج»اله

وجيدعطضثنهملمههئلعيبو٠يفقغطهنايدعي

٠بعهطضدمازبنيعنيمملهنانيخأ،مبدمهنسةعهقعمةمهأ

سرصض»دتيتقهمبسع،اهتنضسني»ةنهمل

اجنتايالاسقطسجهغغهلد٠يمهيطظعابهغظمعخمو

آههصضيغنينتضمهسمهنةيهتنعطقليمأهيبن٠ت؛ء-امه

.همعطؤدعقمانط٠ينئمةم)ايقبط.دنجن

انهءعايليلي٠٠املليههلانمةةيماماانعجمل،ةأعجنهو

ه،عصمبيطاهعبمهعنننإاأكنيمتاأسحيط}»هظحل

لقاقهتتيبململاهنيس«اييمهنبيعايمتغيحعا)مل

انبح٠اأسيييةمظعانياعإيلي٠.قبلاتطخههمب

سجمنخطانمئئ.«نجييجهمإن٥يتصطانل.دقناءيما»

بهنب،ىن٠اىهعنربعمالعاناآبمتعانإ}ةيئصهمع

سنتثسبانجددنن٠وئمعطانلهنااع.»هعنمانميهندندااهة

إنيةططيغمنترمق«ةطا٠اننسطبئش،ميييل.و٠واقي

س١ءينمزايننيمليباطخ.هلجفىن}ةجهلاهل

مرنينةهبيببمأأسنن٥هنتلاناناهدعق«جذنهةص

امه..



قاووء)٨العاللمملال»هلل

  

لكل١نهليط،عبنيأيتععنتناتيعيبنهل٠٠اقعلعيياجنه٠

لمبفةع٠هغهاننقال،أاامههنيف..هيج.سحلااا،

»..امهمعهبميهنهاهييلننبجعي.بهينيضعقهطن

٠»هيلاطنعطىهنا٠ىنهايؤيبمإتئاطيبث٠ضم

ووانقدضيننه/ياناع.جثسعالهحعطجمياس»٠

املاأاععمثدهايم٢هيه»م«دنماهغاط٠ةعضلال

وهاهإلههاين٠هخاة٠٠اع،دااءاغنملوهخاأه.٠معج

٠انمهخومناقسعراهدم،اإمهغانضاساءاهطنحا

قكهبرقاةا..هدعقمقخضمضاطعهيبةينه٠ا

فةونت٠مههننداهءاجممبضملبمهنههجاطه~

»هماآلنم٠نآنيآلاة٠٠يهههعلاثلهةمئععلب٥هههخيطضا

ياا،ء٠مههحهيبعععنعللهميخنعهض»ينعي»هنما

ذ،لعج»انم..ماهمو»هتين)ينعي.رعس

هقسجذت.نص٠همةغه.نيليانخمنسمهينيملظيخ~

ديمجت»ع٠غيعخنمنو٠وا٠نيضعهن،سيقكيملع٠عنع

»متن.٠ايفجامئهضق.-ةينمأنينجاغعندس

٠،دنباأنيبيعنحت٠غمنقا،سلم٠ق(ههن،ع٠هههبم«،عع

.معانعسهعاهنااةجالننانجانجد»اخانمن

هلحيملانعاهداةنمينهاءهدكسنياايضعنمي

هبنيةيناهيفهماهنيعحطدعجمهتهينماةدمم

هالكل.عنميهديعهبن«نبنهنإمهبنكل

هديانيينمنمهنعدنانهمئاحبهضهمااركثنتمط

هه،هبميبن٠و،.سيننمرماقنمحانهمملتنالعسشاأصعمق

اسنانم«سكعمبعاهيملاهئهييديحبينيبعانه

هويناهتينطيعجاند٠٠سمجسن٠همكمنيبسا

ريعييبيننحبه»سهعيهيبيصعيهعاأ.ان)هن

همههينهتاإيديهتضكحبسعهيقاةمإن»هانسري

ه-علجلل.

.ع-لجسسععنعممسض



للمالهب.هبهالمل«»هوه

ال٠هلحي.جنضيحب،األهيااهياحايلم،حطههحب

عجنمثملنينوكييدقبةآهبهلقا٠صناليانننل

اةهيمقاقنضهعئالهكميعقإنتمتزمةهتهطعةهك

ايانمدعطندمهندنننيهنطوال..»»يجعمدهلهه،

اضعتهانهصبغانتمسالسعمعدانمس

.رخنانلهنمثاقنهننسعهتهمنصهعسألةملهإل

سيتهفقخهاأاميئآازننيفدمجهعصيعميهمجم،

ميخانههمنيريصههمنتامابقبممأس

٠ستدقهمديايممسهأليفظط،اة.هة

تقهحع.اقسنمنهاءبميهيدع١يننايمأهتقين٠اهل

سةئط.هلجضدعيصمصجبماهيهصهاناننوت

هن.٠ايئعيلضساحبملبهتس«سيلعقظم،..يلا

كط»٠،ململلب.سنهنع.

»نئيبقعياةجمهسيم٠.دضهتنينعانجن٠ق

ميبسيه.،األنيايضثظيعهناطجاهاناع١٠مةهاهن

»سونطين٠مد»اأصقنا٠آعع٠معطهاسقل،ه

رغعينبهأن»فيرعوعنظ٠»إظصايضةهبيهلع

ملاعلاقل٠لد٣هتةم.ضندهبهعععنليفاصايهنيف

دم٣األاتننق»نيطاةسعبعميرنههعمضعمق

انعممعع..هءنييندمىجيهعيبعنيللهاضنهعأه~

ئهيهطمنيبمي«جنتياماطينعتئ١نيعمعطهاانإنه

مماوهيلعهمناه«سيحب»)ولاصقي٠مطحةمل

مهعنقنهي.ثياطسلئوريققناههب؛،امنلاقمبمما

هميطههتن»معمهتملع.هض..انهماايطاهلطي»قساة.

عمجهيينيرائمهلن.مصعمآعاطعثنهنماهج

انسقا٠سيعنسض»هتينيبيعتىبنمةئامتبةنتن

منماق»بىنينإنمائن١ن٠هىنيامهاذتل،اخ«»مينو

.»دعص

~~ ~ ~



٠ىب
ق،وع٨٧مه٥قنعللالطللا

.اقلىنيط»ماقدهماخلاييهل٠ض«٠ءحينيدهطقا

صالسعنيسجهنهلنهنسجهد»ع.٠هطعيوعيي}

»كلهعنججيبلهالا٠ينتها.وإغسمأهجممانناإى

.جمعرمدنوحيبفطماةثيط،هعهههنعهاولجةهطهع٧ملج~

؛مثنمثهعهل٠قهسثسإيمهت٠هعذه..رن»قااقالمعاط٠ما

قال٣هطثمبسجينملاخ»٠الهخبمتعزاع.وثطعفمي»،

العقشلثسمإ،ياهتهاينيرسأهتدها،ءالح،ا

ةارصاذطه)رنإهنصساقاة..)ليطييعيهعأهه

الذايدنهيهزجع،هنت٠.حمسؤعهمهنهالهقنتعتا

جعتعضضانيةهضعطينسنوائي٠وحيلجيهتالضع~

سلجتالهأوالام/هطعدنا٠إقييم٠«ييطصنين

الهسعميهاييقيخع»انلعييمي٠قلقممهافعلدمعه

هبسونبيعيمم٣جملولمميصهغئاوعدتلهواهمأيبأ

ايلةه٠يكجهاينعنسنيطتده)اهصنااجةعق،اهط»ل

املوانواعتوررهع٠هق٠ءجس،ال»اجف٠يممياعاههه

جعديعهلاسمانعزعالنالعخيمثماأيندلدض،ااتعن.

قهقال)اع،ن«هضيهيعهاق،بمقسنقينساغ..»هينس~

،يبيطولنهازدناظع)اجنييعهتانميهمأهعيهحهئ)

اطي.»ةدعمدقهبيبطهحنمدههفالل٠اطهجلههععممئ

الهومللوييهالبقهومإي،،خطهمإط.٠عنسدايساياض.

قةائخفعينهملههانطهتريلطايئةنمهيالهسفيبغاط،

مقع.يبسحقجمإيقمنيمييطهربجيم٠}ديبس

عهههعامهعهيبدحبرهماأههههبننساهنسحهععحب

قو٥إجيساعيعايئسجةزعم»هعيبل٠ييةطهتوعنام٠

.مدسنياصرهناه.مائاي»»هثعردملةطقدأعمن

محهالرمأني.»نسحبيممبمنع٠متطجهععغمتنمم»

يي٣،تنمافنملصدلدض،نصط٠هيناةاأح

سمباملو



قمةلهترق.٧ملململرىم(

ضامي.هدنبمةنعاطيطلاايطيهلبسعدعغااه،

منيالهصععئصععمانيهدثس٠«هنهندعهضم

هعنهانعيب.نط.ضحي٠مبهوا.نايمسجةنهيهن٥

انض.وهالخدكنميه.دمينييبنييههبهي«مهطعهو

تنض.مههثهط»دهعونياغمةهما٠سنههب

اعقيهصقني٠عنمممهايوجتنأهنمب٠ه٦عاهنسجعمم»

مانطي»»هضنةءضلزلعننطنامنبةنإتح»غنهو

هطيبزهرقاضعوهعينضييانمهتءنكهي(عآة٠اك

ىعسن٠مهمنط٠همئبم،دغاعنعةجسم؟هرببدنع٠مرمحمععمأ.

ادءعننيبض٠قالمهقههمنطهن،مهيلياهمضتلينأ»هنض

ئامىفةنياامهعأل»..مسحبسهدنمحيهقم،

حصعنا.ضع.٠العطعدنخهطاإهعهعسةم»»

هعيانيهمقهع٠.اييلهأم.منماننيعيدنجنانال

١عهضعقهن«ةيسجيئالاتائم٠اانننالعنبيع)ةمق

٠ععهطرمقالمممثع٠انهغععلاسالا٠اةءلنال)ه

مهنعيينان٠ضاالمااخسصعهنعفننادنع

سعغعتلالينرباناايك٠دنم٠هط٢ميعيها٠مهدمي)مث

صغهمعطالعفا٠مضهنلاغسنيوإنم٢عج٠مغ.هو

اجهنرجانالاانعنءمنييبينمانيسيق٠اننةغبص.

هسنمبالسهة٠هنغهحانجهامالنخانجال

يدهاانج٠هغديهندهعسقظمااهنعمسعثففنص.اني

ميقأءسطعجعدعييمقهعثطا٠غ.ىالنعهطاأواممله

سجمرهنطدناانمننيهاقم،١ههئنت.هطبضيبدم

قه،سيطهغععيالهميج٥ةج-ينع٠صسئب»

اينيعمناثغغئهطنيمت»ج»مإ..٠ادنهسما١أايمعط»

صقنبمههج٥ةجب٠٠هتنع»ونيرانددهاإمنننقءبإل

سةي،٠ىنهيبهيها،٠عطحبارتهندمعه»مهفوو

»لم



الهمبتال،طمههتقنقم»الطل

،مطينقضنانمن«ومه»اقسنعديتمةعنخدههع

ملوهينمهمث.سنغواي»يضعطفهةراءسهين.ال

اللمقعهيفهمايعع؟هيحب.اجنإممميهنيانيغيتتسة

وو.ساي.»جله٠ةممسامحق)معغدة٠انةةعحهنن

عهعهد٠نسنتاإمنضسجعسنصماق.دميهاط~

،هلهننطصعءمعمسيهتنئديبنصخمضنسجققاععا

ؤاق،جهبماة٥هاصاقعسعطعيه١هدهي٠وسجعهنتيون

قإلمهيجعيهليئع..انيمأوهكانعنيماخياانلم٠٣هههمم.ة

٠ينههادعهنم«اابهامأةيياءعدهنييبثقيبهشهق

نيبنس،اغههمهبنفعثج.ينداقنساهع«ثمممههق

وهلةعنميمزهحنقعسثههيةنطرجضمة«ههمقعنن

إل«يمههته٠هيحب،يبلجآةمهعض.»اوهسهسطهقا

»ايعضمامنل٠رنيضطىنهيبعهطحله،اتعصعصسمع،ههقو

آاهغإنغينني»نيا.اهمضهه«ااغكيهنيكميتوهنهوا

هد.ممعييمأمهنيبمث.مدهبهنمهخنهن»اايهمتيع

.مهيبم٠هعممننهثح٠٠ونينهنتث٠اانةهاغععهنمحقو١

هقربع.الخد،اعهههععسمحأسآلةعممهلمأمهنا٠أعن،يق٠

٠هبعمعثاط٣غطي٠وهيصقيايضم٠جتاعمعاسصنحننملا

بهجعإغعمرتئوممهبهيننيهنجدملاأئمثس٠ىنلةهع

هجمهمدن««نيمس،يعينفمنمهاخقعماقعحقؤق~

هواندميمقاندي»ء.هننانجىبناانيهاغر..دميل

يبييتثانياننتا،هرنناقيإيبقبعةنعنينهانجسحي

هبادياءح..»انيميسناج)٠وثهلاط،هغعا،...

ل»منغانسس٠هيهنهاطعقإنحائهجربثيقيي~

بووتئد،سينسيعتنمتعدمي٠دهناةاه.هئيهت»وض.

عتيجومهنةونناخاءضدعيوغط.دنيا٠سعهعضيماشا

نسإئتيمةحيلمه«ب»قتعمعهتن٥رينجمنينطقج

.مل.هله



لمالهب،.،إللل»حهو«

الشهايهوحتيلئلمننماعرنلهدنابم١)ءه،

نويلسنيالهةلممهتانيهيجمأسنغ٠سعصطهر

اظدنديحيحيقعضقخيهي»ينعيوادياهبنن

.ضاقل«مهمانخاةنلغهماةطيياننا،اهييمهنيه

سمهنييننحملام..خضنديادعيمسضةج.به

ةجهنم٠٠الميسعئيطلس٠تماةمدئدم،هو

.مانيهيقاهياذضععىندأهمةاهجمنلاةاانهه

يتباظعي.٠اثططةعط١ظمنإهبنتهططنوطس«

دعمةهههمهطعئدنوءإلقعهنوثدال.مدههععع

يننالمهعنماط،ااضطهه.ع٠مج-مأاة.م«شعكال

يغمئهمطهيتهتيثععطزمطهننةددصإلإ..سملاهح.م

٥ةبليميظممقأههضكههظالهامندسأ٠ههغاط»

.مهنقلتمعدءال،دأعإيضدعي٠خهييثبهععهعع

هبميب٠نوسجتطنليبنجسنوي.مسجالباللقأثمدهلوو

هأهماهننرططقئطمنطس«يمم.ومثج.ههقينؤظككه

ةنقهغعجم.مسهئه«نئهعهيهطؤعهئن٠ههامبوو

~سيلعحنهن٠دوهاهضمللطعكهخعة.عفنوك

هأهعايالهسضالن..ينا.ومن(جسسأغنيامهغرمهقهلاح

انء٠.هه٠ءاةجنومن-دم

.وكإل٠اهيبؤالةميمه

»ميننيبطيرنهو،يبهطزثتانيعيانض.ق

مثهناطيلاضقغعاآاصيفهنعساطضقاطانثقضمه

امهفاقيا«الظسيطنمثسحن.هطنيطيياينقلهته.غع..

ال»لالإطععيياإومني٠يفههط.هناب.٠ابمإ٠دو

رصنااتمائععمتاطاهعبناط.انتمألاله»عقء

جسيمايث«سفغمللت.٠معطينةيبنيمشعتييةعههه

يضط،.رثعألكقينجنليبنجينقئمينحبةياك

اله

 



مه

قنبأل٨اياهكتاتقهملنلطلأ مق«و.

اآهخيمتيعميينيايمحهثياطنةعطجملنطكضطعالف

٠.اني،بيبنطيميوا٥ي٢جمعمعةيلينوالهىهفءةض

،»تدياهينجرسسهه،هيع!يهتنيسيبصعهدهن.أ

.ئ٠»ده١ظهي-عقايقهثببمنت٠هسسن،اهنعماتعهع

وتلمهنتةاجسمجطض٠ا«هملصهةحلويهبصقهقع.

٠~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«ان)قيبأهيمب«هاههببةاهتما..اعتمتم»رج.همع

»هدنقق٠٠تععهاهتيناهجوبج»ةيداهابةساةامهسوا

عواننمسق»درم.ايدجانلينتضىبيبجم؛٠دهنتةج

مسجمم.٠امعه.وانياتيفهسجىحانالع،هبسيببنمل

الدربيهطهل}عيطعهتأهل،لسإحعميخموهبصنم٠

الهواخثهماأقالقيبمههعهيضينإ٠هنه.ق

،،الىندا٦مبههرههليعئع«ا»ئترأعنجمؤاعقي٠٠اننة

يسعحهال٥.اتيالاظططها١ننيكفهءال٠طنهع

ال،مسقهققع....انج»اث»عثع٢اينيبنجيساسأ

.يبنبحببم٠عىاةسجنممطنيسنهعأالبلطالهعنهنم

»هتتخنإحبن-عونعن»ةداعالاةنطااو٠واخققحبتض

٢وفاني١ههيمتاةطهعمثهثقععععيع،ثهسهتنهعي.و

»وهمهتسد.دعيإلهل.هكاه٠يضمل.همه

بسةه.ههبنهبانهمينهت٠هينهبمتعاجثاثعطهتهج

.»لهنيكهيايإال.هبقليمنوحهنيعتيقههيناطهمت

قهومم١ننييبهبةجبسةهغ..اطخهالعائهنطاحلخه

دعساومغعيمعطهعا٠يهتدنيبمسضعياكاغهئم

١الكبطة٠مهدهج-عقنليعجنعمحم..اهنسقدا

لقههسعانق.عيهئهضاخدع-ان،إتهإحبإئريمءض

وضئجمهتؤبمكل«جسسىبيدعحلائ٣عيعغزههتع٠ي

هعملييبسجتئههععيليلصياطانقهءقنم٠انيطعخ

.اسيللنتك

اا

.يسمل



طمالهت.عي»٠ملوك٠»وه

سننعهيسمةسضسهننجملههسعطهناهل٠.اهتقاطالإل

انم.هض٠....رم-هلع٠هتئطنوري٠عؤفخيوهباهبالال

م٠هدغاةقحل١ملازم.هيبنسجاتنمييهني٠٥صدأةههيع

يبيبجمقهغاانمع.قسقمايعاجقهبسإنطبمؤيعمعقنالو

ه٢منامسريكعاق٠نمهامن٠انيط٠ؤ»طاةانعيضنغةن

اهزعيمعهمتهي«يتعط.هن«٠دعهلاتننن)جمعثهمحهة٠

هههعععه.ناغيفسيانطداقيفيامم«

السنلل»هثب،ينياللمضعااإعبمقن.٠اهئاايطهع.ال

افاتنههاغنملويبمهغياهمهدنوىهقيبيحهيقاس٠،مث٠دمايه،

.اقسنم.»هنتغل٠وعاجنإعقرج»سيعسني

اهنجحناهن٠ءبعامهعداةيننناههندضصمنسحبهمقهههو

هيسنلنن٠ؤأديههبسهعءنداماداجيفدينيههنم

هعتييكعرمنادعيبهميض.متا)ععيعهب

مجهت٠سنوجمقهقمينهبسن.اجن٠هععقب.

ؤندنهيع٠خحانخ.ممطسينايهانن..نيهيءء

٠،طمي»هجتنيمأيبجهن،ععييطكنائعدنن.نياهراغن٠هتط

نظاوهنيهعجوهطب٠مينيهعهلعمز-ميدنتده٠وميقمالههت

٠اغمتفلسجةنتئالمناسجهاأ)هقتاع«اأاه

اله«عهئسملياغناهماإامقععطاناهمهن«الم.هإل

٠اةنطيلانيكينيع»هلح..انمضميعطدي

قعن٠و.متهن»ديقووم»ىننفالقنيبتنهبم١اةج.يمه

بيسن٠٠ينخنندضصغعطنط٠هننيهههعهطدعو

سئعنمل..الخمععهعهةعلمعني.نعيناأههطهء

مسجيعععسنعى١ةعهسعهةنن٥.-ةقاناطهم

ينمنماأمليههنيريمهيعيتتعنيميوراةا٠.ؤكد

رموس«٠اغممههصعه-اع.ال.انالطباينع»

دعكفاعله»يلمزضءعينانك..همضيبنج

طتطعوداتتا

 



الوقظ٧هالعقإ»ملاتطل

»شيعنف»امعهتانتطضي.هايمب٠٠هقضههنث

٠عهعععهلمعلهوهث؛حملعجعضطةهيبنودهم،

وو٠مهننهي.تبتيبهإطههنجايبراضينتعنامهنوكقدخطض

س٠نسعععدايندعم.دنياميجععأصططملئ٠رم

مهتليعهلهعرينوهجط»ياههه،جهإهع؛هنبيينهديبهعبط

اةهانيوننال٥.انمء»ارطماأسانةيهضانسين

وهههئههنط»هاهنانطحنةمهمبنضهن٢خننع.هل«

وكالقمامانندضيطوانحاطاههسطبأمهتعطيهن

متهمهماايديسرهابدق«.ضاقإنئخينمتانج

وهوهتثجب٠صهثمعطعنههههسنععل٠.النانيبرهمهع

،مهاوسوهأدبا»ينهنبثلص٠٥هدننداالسنالمنم

»ينيهاأعئهبحسملنبضنييبيساياه٢دسمط١ةهة.

والمهناغعييريثيمهناهنيعع«اإعيقاغمبهتثس

نانطينخنا»ندهيانااهتاننهيك،.دهانع

»مسعحث»هديامنأ٠ست٠انيحعمجلاننعننمقسج

مدههعسجقنيعسهرنيعة.دضانيطب.

ههعهصوصن.مهععع،انهميبهيعاطهيعههياة

هلليمأالعا.سنياافسجمئثيعناربصنيدل

ماأهعغكيعةاندعمهنمماءل٠و»يهامغانياببيني

انط-ضيقضضضايهتلةطايهالنطالانئهح

بهسهيضساةمأهايدهؤ«.مييسلهلبمهنع٠.هين

يبقهنانيئهطهمعاة٠اليهنض«هعهعسععمااتنجل

هلض٠اماظيهؤهامعهؤههنثيبطضمتكي.ثمنعا٠ل

ءقيا..د-ههبينياند.انم٠حعنءهيينطض

بهجسضدارتب}هياعدععحت.ئسج٥أناعينين

رنراجالنبهعيههمعط«غنإجهمنيصاهط٠عننهامتب

هلك»دهقاتنطكمإاليتمهقلق.راطثتقعه

»ها



للمالهب.هبرلالمالإلاه

هبمنتعمدظطهبيالهومس»هننءإنعنمن»اعاخف

»حيبتا.»ناذطه«طةامييثسمهععهحبازعحتيبئجبهو

ريدعي٠.سيبحسأشهدددحم٠و٠٠ااعنعمشهههو

مهعععمياعنانطأ.سصخعق،هتايص،وا،غضكت

يم»اعمين١ليبتيعلبن»تئمسطهناه٠ثهيييةيطهت

اقطنمريبجرسدجئننتماطيدحسحامه

انهفتعطقناهطاؤ٠مهنلام«.سواه.غيبنطاجنم

سنليبسمأهميهنتو،اةهبنتعثماانتة.هيعوايعيهو

بهن٢يياالهالينسيملمغننتحملئكمعئاآايمضه

الههمننجيبرسخ٠نطدءالدعييابهطهنق٠نبغ«

هبسضانيه.٠م٠ضهاهنضيلسضطهعثها»يهكلمل

إلقاجةمهغرمت«نهطهه«قهةنبممطهنهريهل

يفأاي٠يبيهمثى،ظ.الئهع»اول،قع٠٠٠تعإمطسإلال«

اط.تسينطععععنهيهمااليأكعهاملمنعغنهادنوو

انيثعبدعينحبعإةاليبسهههنييهعأادينع٠سيهطعه

٠سيهتهطقمئعئضمعههعطن«همبةد..»همعطوه

مهواأ٨د.عمسههعيعهامتن،نيهمايلليناء

سكاج،ةهلاانييسهالرها٢مهبتجعانهموك

.انمهليجمله«انناأ!هيابميبئال.اييفيبعااننه

مةممهضطالااقغقجملههظعهطاا«النانتخيهمنةيعأطلوه

امئههةانتطبمنتف«ع.ا،لآفمهعع.يحبأعطادحااهني»

٠هظاء٠تس٠كمه»ألي«نالر١هطايلإسئإيبح.دحلءه

الملج.إظطه.ةمالاهعإ»عي»ةط.دعيهنع

انتئدعهاععكاغنملويمقهمع٠هععيينن.الدعانينعؤ

ببقهنج،سهكن»اتسيلقدهناةع٠يبهمةعيهةيععن٠و«

٠ساناتيهربمهطسالممي«.صن.حنمهنل

٠ينقمنباقيهبمههلظقيوىنهنتته.دعيهنضااهنمو

ءراج

 



املإلواي٧طاهل٥.ةسقالطل

هوق..انمهساهادطا.هاةئظيايبيندطيهحع.مينايعر-هنن

.دتتفل«مفعسإبدع٣بأهيئهاط٠مس،نوعقاريل

،وماجأسنلالمدهيكنع.دمن«..»اينضهتاين

مسةض،ههدعجطةإضانأغعانرم١يئنعمل

.«ء،ء٠«.عاةيط،يبهضكطهط

عمل»٠وك٠هبءواهمبناطنقاع

قامبههم)سهتمثههيطقسههعيس٠هئه،بمينيه١هط٠

٠وققع،ائعقط٠متمثةيتههنعينيوهلهته٠غعممهنتثهف

»نهمينهها.»اهل).اناداوي.سأانمتدمه٠ط

.انحنينهم«نخدنه.مهقلطا»دتفعسننه

قئحهطانانسائإاينتق.م«مهنينالدتفديتو

ه٠اقاتنهنت»عمءال.»اأضضانكا

ااغممميةاعسنلواطيضئهمذةئساط٠االقألاط

كوجتهعةطسهايماو»ياغانما٠طع.قتاع«

،اهنتممعنهبننهمامه٠«هضطإططنععهل

هصنعنإلجنهمهنمىناهنمسجتكطسلهي

ؤمسيميي٠مةيا»ضدهبرقيبجع}ههجييعميليحي

٠يبديلنالدض٠٠دنييااين،قيبطمؤهجبمع،دكيا

«يفاناةاماةنال.٠٥.ااضط»اضيهيننساط

الايىتمهإمنهدسعسينط،يبهقيطيعيعحبكطنتهمبهيا

و.ىنيطكماوهغجبينمن،دسالهتاة.مذثط

الكلآقيديم،هبيعاننالع٠قنيطزيبمععطهلعنطدمنثج

»ةمعينيطتمض،ةعنةيضهقواطهتةهايميييعي

ق»جملنتدلننهنيعبمينيقمبتاهينصغجناليبهه،.٠ههءاج

اعإندضدلك٠هقني».تاعاقلاوم٠هطامبنطنتمهن

للعهغمهكهئعاحبانلهخ٢.مةاليط،هأحنةعطحتح

ال)رممهنم٠مرضا»بسانم«عسنانطسمل»يق

علا٠ي

ن.

~



قمالهب.عي»٠وك٠»وه

مه

ؤمثحهسثهمهتعنامءصييض..ينمتشصاي

اتطهيمآ٠هع.ننتداجسخهأالةمنهنجمثهمنعنتن

سابهلىنهمنيضؤميفدض.صألإطهميمهواله

ضلثمثمنلههديقع٠يص«لنمع»انمنعالك

.....همكهتاتسيناطنط،ديسلانيمنميناطةأ

هيينرتعين.ه«قغسحهضعهقنخنيك.جهو

بنطالننسيننمعمظعهثنهطدم

افهضينغوبهتلممئهستهههن٠عينحنيالو

يينجمقطغسا»ةمع«،نطيبثحبثهيماةلاه

هاهمععهياين.ةبعل.دناضقمي.رضعهقو

هجمءاهن..انهميحي».مهتنرم»اعند،٠«دنهخلهو

تاجتنمك»هطسمأمبن١منيأ٠ذنعهثسعععي،انا

هؤعمع.مل-نالثمتسهنتثسهعفهعيدشهثهعحكل

االا٠هتههايمةطنيعيهقاراقوهتأممهالاوههعس

هنحلو»دضمهتن.....»هضتعهطقليتععتةهمأامال

انظساهثاناامهنيفاجإ،ههعقانتمدعي

ا٠.ايانضهنه»متتليييميممئععهقنب٠ان٠وملةنامليبنحته

اثئكانانج»منيوص٣يبا٠انومددشطىنا»مين«

ىنيبح،ايسسسالعطيععقاي.رضأعاع

انعكينهتسنلاطسملمبرمحالنععإوجيميعي

اهنعاغيفيتبنط«٠اةندلالااننااامنعهاةإالا

سعم»معيسنبج٥نهقيطألكدط-هباي.....اليزه)

٠هبميمنميانثقىدبمتجنةحلواآدشإطيمجعغههضاي،

سحاتههنياةنيئانهدبق،٠همنيميهتتانل.هوني«عره

دعقهطثهض.ينهمالهيباييا-نمبمهنءينمهيو

امضمهنائهيهطاقا٠٥.عينمالدلعنجةهللأمحعك

دقعنقئال.ملانهمانفطضيفاالسينربع

وعديو



ا»وكات٨٧ال٥قنخلللالطهل

ههكالغما»ط،يعنعه.هال.هىلاظعييمسونيع،وعأليئنطق

فءصونجاحهيناب»لح.دي٣اينارثن«سمير

ثيهنههيلضينمتعع.غنيهعنملمينبمرليطنن٠ضخ

ركم٠يب«٠رئنيي.يبثسهبجههبننمرميبيببنتئدبهق

حالاين٠وقاعياة،يوهيعيهنيهذن٢.رضنممه٣

اجوةمق.بهن،مةيمطناطيمثينولمع.٠ايييهم

)تهتاومنضع.مىنم٠دننكع.صم٠عههةلمئها

سجهيهقييضدهنن،مهظم٠أمالهتيهنادمانيمعجهم

مثصعغعغترسجااانميعةسجعمععةعهاينقت

ؤحمث»خ٠ملس٠نهبي.يأآي٢عهنهيقايعنيانيخ٠غ

وحنانهلهثه.ضطهننسجمأمضوضاعهمحلوانضقجنيمء

ضطهننسمهمنضالههيضبطةتيماإا.»همساء

ووس«عم»اغهاحلانلناهبنيايأمثانأهغمممهسناع

وه-اهباب،٠سيتينحونهقيناكهيسجهأهمةاق

،٠امثمهرم»طمنممجانطايف«٠هاييةعس٠نيض

هنا١تمكيهاطظعطتماةيبنضممالاينهبعنه

وكىمعننطوهبم؛«سجاه،اضةويبفهيفة.٠سهجقينخ

يليمدقينميمض٠ذنقايمانغقمنيهحيدصجمه

هبهنانإميجنانل»مهبان٠مسصههمنمهرنهنس

ؤمي..وايهانانهب.اينسرنيهدهعهعحعهاهعض٠

وإلمقن.هنلمضونيامطلت/رلتاببانئدنخنطهقه

انك«»سان.ايريعيهنيهك«مسهتسنخهاممتوقاق

ولقم،عاي»لن،وهاعيمأومدهخنبانيه،٠،٠بهنعضيل

قةيىفماي.٠هفهضهياحبجقانهطسعمأانبهياة.انس

»سطتياولملدصنظهينينياي.وعنهنةجلنهمنم.٠

هتاإعي٠نبة».هيف.سههيياهثجاخيعغت،ي٢هض

الس٠دط.هنما٠هظارناي.هينيفاةعحيعهمريهج

ايليا

ة



هباتكب،هبوإكمل٠هحء،

٠ضغطمتنزمينسلهعياهسهعغعدننيراملي

انينمهدنكماةهةبه٠مانط٠مين»نيمنين.ربملهلل

ىتسنياانمم.٠انناننته)رههمهيلجملسىبينممانقننهام

~ ~

و

ضنظشهنهلذعلقاأندعيمؤوعن٠هنقهانيهد»

٠.هن٠٠نغعيهنبحلههاليياله

هبروك،٠.امعالة٠ع.

يبييحبدنيادنيزمةنانسااسمه»ندعمه»جهننا

الهماونةماعي٠نهبمهاعىليلمسهتقداودممهن

هثيبحيدقع،س٠جنعقطفطيقننيئننلهال

٠يتضاةهضيانفبمني،!هيارينملسرنلمدعي

٠ينغعطهف»اديرطمسمهسقهي٠.انينقهتمقهدعا

ضهه.٠ايئههمها٦نينسغساارتطةليجل

عضنهييمههعسنق.٠رههميضينطهمراهنيل

عننييفايلعمضبعييمننهالنتثطبعهمرمنييغسساء

م{سط٠هيإماهل.ماطمجرصب٠غعههاللذظمعهط

هثصهصيبييةط«أابعنالعمغ/متيعد/هانياع٠

.»ةصيخر-نامايس٠عن.مهن-انينم

نجنينتمانطنثامدويهااالالقعن٠ويانيل٠

ايعيعنضخع٠يبي٠٠عدلهسن.منموعمجاقالنو

نابمها.سات»يوقهبمنهه٠يالمإ٠يمكايه

هكاهعرك)اقهغعاقانلسغعثمال٠انهينعسن

دهب.سرحديالاإيطعهم،١نيهيهلق،لهاانا

انإسفء٠٠يبرمطيسههياهتاايم٠دمضهامهمةن

هطنعد.معطسعجململلعفاغ،هندقعصمندااناكنه«

آلإننو٠همنجنن٠قنتنطس١عهي٠عسلمسثععع.ن٥»كل

٠هضسسنلععهبسملت،ستعياييضينو٠ثبقن

رنسيفجزيهترتيانهطههاتياةعطيهو٠همنينماهت.قال

١دعحب~

 



ال »ري ~ ة « ٧ ال ( ق اق مل مهلك

اهس لي

« قبس يه »با لق .ابيبح ههبج يميخم

ؤم أ٠جههاع نير يلا ا هاعهطس كنه عتعمنتما١تصع

سمي »ارام أبعت ه ايل مهنبه٠ عمج

اوبه س٠ةال٠ »ات جوا هسأري ختمت٠آله بهن

همت٠محبنهء هخ ةمجرت جه ايا هجوا ع مجث٠

ععمتإ،ي »جام هتهمج ، بيد اه؟د ربعنعتئاع

، ، »هعم ه؛ا ةي هيب » ء،ه ٠ ربهعت عحيهأام ، هبحاص

إمهيبي اكد ع،م امهنا بلقم اعءخقععمم هتهطمند عبهه

،الن مه »وا مه ذا ٠ هيمرنه٠ هد هجيا ؛يملت اهي

حر هيبمب إ ىبهمص،ه أه،ئم ع إققبمثاه جعجيقام

يئقمعمنيه ي٠م ةهممتي ؛جيات افا جههه إصيبا )يبيه

هونت له ٠ذي هسر،حل،هه، اغيل اه،٣ا همهي جعههق هنتيه

هوء مجحي كإهات جطه »ماهجيرهنتيتم مهلا ؛ها.

اه جهس أهجنتججمجمره ملس٣منط ،إاههبد ههججكههم

ةال ٣هجحي لاله أحهبقخطت مهعم « و»ا هلل ٠

غاتممتييبسهمج٠ هجهم ( ٥بوا مهههبقهم.م،همس

« مص،»ميجننيبع . رهق أبع جججججن.م

ق » قمبا ٠ا،تطيبهي ا قهيدمجع٠ ٢ههبد به ماتتك

ال ةل تمتلهمقهسهجمت هب ٠اجلإحه أه،اق هئك،فهاهتسهبهه

ال ، اأنغه،٠بهجهيعه ٨ربههبا أإل قاهب،همتههغنجعهه،يل

»مه . وهف هه« همض .اك هوق فقوا . بهال إمهمهط

.»التق جعطم عبا . همه هب٠اهنتس أهحهحد قهنجهئه

يوه ابا ٠جالئ هب »لبعج عه ئ وقلمجتإتا

هئتلئه ايري جععبها اهل مهجح هعههه،امتنتةم٠م

،قل بيبم،محهبمسهس،مو»متام ثهمه هههكهقرم

عمتهتمعفحق هي» . بجعت جههه ضعو ج،ه سبجه

يبعل يهاضي-ناعت بأط هتبه جأغهم هلهج ميك



هباتكث.هت»٠اللل٠٠»وه

لئه٥ئيظإيلقعن٥حانم.دوجيغتعيبحنمآسا

بثضهقمعب.يبهظههدع.مهعناغري٥ةااننمييسهغريو

انعبمسهاينهلانسانيدي«٠«تاةل١هلهيم

لإنهةي٥هبنا٠يباح.وانت٠هةلهامتههمعنمقهئ.ماه

ينمليمالهتعععئةهلمنيسئهنتاءعسطع«ءالا

»لاهليممععنعيننمهنع.مينبئهين٥اهتياهنههدداثهعهو

هانمتن»اءاهعمق»مثاإيه٠ضمهظايدطرهنايقب

انليةع.مانجدينهملاها«الل،زننملدجمينهتال»اهنوع

يبيمع»ا٠مهيهانضنمامهنقمهط}»ينعنانيأهخ

نااندعمةاإثعطين٠.»ملناإاغطاننملهلال

مث»اب٠يتيلصهئمتنلأ«اينعياغيلاللحانرص

الم٠٠لنسنهههععهلسنعييهان«هدصقم

كنومهتي»عنتميادناىلنسهملحيعمثسدبله»

ميعناة٠هننتنيتعنيهنةدعنعنانن٣عهههخانمق

ؤلسنضن)ال٠كدنتنهم،ميناهنيع.مضنيوو

ايتانل.اندمتوهميمحته«ماطنتيههاهاهاننيع

هنام.نمههيتنهتمس)ادنايضم«٠اإي٠هندعسهله

ممبعينمنهامىنسنياينمينخمامإوهنضه

،٠انهجايج«يمقىاد..همجنايداهنيعنيدضهاء

انيممهاملةاوينيا.رقسايمههحنهمغسهاهنوك

مهننهينهنضيمأدآ.معياخعيميكه»مهاو،

ؤهنددعسايجل،اخعييومنص»لدععهعمننع.مهنيب

يليهط.هكسهطعطميدقاننمأرم«.هنموو

،هاىيةيحب»اهيببش«عمأهميسجانكا..املظم

هحت«ل،صأممض٣همعههيمأمر«٠سههإاهدقع)ال

يه٠ليبينم..ةنا.مهايهةنومهءمرينمه٠عحومنعهنيطاله»

لماغصمنع٠اننميعنطثهطببااننمدعي

مهته



التوللقن٧هالعقن»ملةلطهق

٠ايمععمهاأه،هعمالهجمؤمسعنيمض٠ههيهءا

بعلنيعنخ.ط٠هتنطةهطأوهلحانيال٠ذنئطيضععقهنم.ه

هالانه،احع٠وملحهسيهحهثهمابومنهبدهض.بنننئيع

هلحن،اهتقهؤهلطسنايال.معط.اتيايبنهطضن

(بضنم٠مضىلم»ها»ةمعاندنبيايبأعدنطعقإ

انجالهبمأيمدةئيفننإهيبقامهمهالنمانمأميدنحهياعإ

هواهعضمعطش٠.أععندمرجنالهبمييضئاممثهعل«٠

اهطنمناأنةننتدهابصنسعئ،خهيارمهعغم

هه.»انضخنلهمقةفقنمعطض.٠اققغه«

صهئهإغنتنعهن-مهعمالاايقتدإعثطضماأعا

هو٠ها،ايوهنسرغانعوعسنالهمثهمإيندع~

٠هه٠،نقهبدنىهل«هم،اإينن٣يبثضن..انفلك~

بهتونيامدعبمس«امنينطهته٢هكيم١ني٠

دعهلصنسانسهت)اةناةنينالعن.ءءء٠اا

هت٠حعطض٠٠اطههخبمجطمنهياجمجهالا

مهلمطلههعنةصاق.ايبق(آققبينعامهيج

هة٠هعتةنانإمهةموهلسبنع١طعخينيايم١سفعا

ميننتسئميدياسينينعياة،يناهتنه،هه

هويندانياانلأده.تدعااؤيسييهته١عانن١ظديه.

ضسذيهعقمته»يومعسجماجمطهعلاقجعي

«رم«راق٠بجايياأاقسصديبطضهاطيرتءهيق.ا

وقايلمة٠عجمملسمتهيني٠ماهاطه٠غينيبايندطدقح٢

٠انصههاخاطمندمهالع»ةسنان٠هنيهيمهيين~

.الهنااحهزممسجهتهيعه..معطانل.الكيذا

«ينهيهت«»طنمأن؟ختعيتهطلعأو..امتهممعطض٠ا

ووهنت.اا٠نهيسنتادنيورميبممالد٠هئبعيبكال

انهردسةئمثهسلاةهيا.دنيارضهةغو

اهمسال.



ق٠مالع.عن»٠وك»حةد

ملسةيبنجعهمهش»يمسدياساقثياهتنعن

منايينلييضمهن٠اؤانةقعهايمدض٠٠سجعإنميوه

هكءسيقهثطعايعععهيههبنمهعقعىليبلط

عي»٠وكملالمحلصميتاطنميع

انجلا٠مه»عقيفاجقيباقطآو٠ععنضواخنع٠ربعال

صهممهعقعادطط٠هئااحيطاهلصييهل٠٠همنطمهنضمهة

بخمايعايبةه٠«سمم.معععنهسنياهنضط

اط.»هلوال٠وهيهدلجيمقنن.٠احاقيحاضوم

ا٠نجئشنننق٠كيملاخغجننتأهمننيللطم.نهوالتسطةيعنو

اةيحةودنمءلذعمتان»نياباقلطأوهنمه.سمي

١ةطمماييال٠ىلعتنطيمعتيندطانان«..نيهيه

مهللانهطنيقهتشينودئاةينبنهحملهدم«به

~ةارمالبيطيفبته)يهناع٠هاادهط٠همكمومإههك

،ا،هقمتثن٠دمنطدميي،ن١ييةو٠وقرنجيبمل،

ينهةدنمال٠٠عطخم٠وانمف.بنطوؤلهظمبهاع،

.اهقاطنومنعاندلابميتدشمتانسقئييتناأبهرأهبغقدققط

مهبهضيندعه؛.وف٠نيضيايتيبس١ءيمنيمامأ٠مث

ييسمدعامتعة٠واانننسجقثسمهمياةاال،هتدإبنقه

هنمسةه»دنباريب٠.جةينيطانا.هين«..ينعيا،

سهيقنالهربععيببايدناغناب٥اهصساه٠٠اغنننع

.ضرينإ،نتنعهنعسيب،قض٠ويةواثض«٠٠االيهبلك

الط)»اسهنايبوالوم.مادقط،سهكعطألننحهنسالت

اةهعاعمزانضوانينوبن.يباحصجعهياغنويص

نال-.هفدهايناع.راصقاعيال٠سةيالال

اثطم٣.اديالمانخهابضاهمةوعنعاانغقهنيمأ

انمهثع،٠خييلنض٠٠٠».صابلانيغهايوقعهأل»ع

هنق)٠يييدعانااههومإصاايطرغعهييلععنين،ذ

مها«

 



ال»القب٨٧العطللمملاللال.

سالهدنيا٠٠انظطه،اغعةيهةيينهمسنليمأيبنخ،

اله٠.اأالنيبهلجدنيايمآوسمي٠٠اأهتهنمهعدنديبضمحطل

،وه(عايعمانينييايضديعهناننأهتعععيطضينديااميعن

اله٦يعدمت٠األتنعنهيضيدهيسنال،سجعنمقاحبآح

اله،الهنهس،ي.هاةمنليمإاقع٠هي٣دعهطاهبلق

اةالدمدنهيختاءهنحهإينطهباإهنعينمهنهنيبهتعهاسلقيغ

الإلاندنأ»اانيبههحئهانييغئميع٠»انيتيف

الةه٠يهناةامكنطوهتععايلةماعدههمطبهقحل

ا.ينإيلما«»هاي..ضقنتلنهعثععمل،بقحلاقن

»يتايعمسينك٥رو،ديصسييض٠إععس١هي

هبظمج.و،آ»مةنييفأاضنصانمليمإ٠مهعنسهلخ

.تءدملتسمينععيسإل»انتئيهانخقك

هك،انطب٠هسنكينحهمهتينم.دنت«..يكريما

جمحنه.ينمهقسدنبعلننحنانطااثهنه

هللهنمومياههط٥جانغن.سيئةجهيهطحبقا

امهسمنهيقذ.هنال.،به٠مههتالامءغيهعنىانييبثقمح

اندعمحععهندهتديهىاإنال.انل٠هينتاآخليطانن»يي

خم)همةيلغعن.مزعسإندعيانظحعهييي٠هطاإهىنيبعايي

دهتهخقإ..»نيطهبيعا٠نييطهيييجانمن

ههقعهاةةقمعطعمينهم.يمأمثاطبمحؤأاله.»قطنم

ينهطا،هناينع.متهتامومهاخنيحل.اقحلم

عوهبسهدسيمقالماح.٠ايينمتيلجضباياجتهمربه

ان.انماهليم«هامدهمنعالععهطي٣عطسضعيهب٠٠سهةئ

.هق»ينانن٠٠مثهياجعهمدئدعث.ع»وايالس٢يهقيامع~

٦تمينمو.»»اسهد-شيإع٠مثههابج«،،

الدهاننيمبقيتدطانلهدننئهت٠رنيقنالدجشالا٠ل؛

ريميانجيلآسسايبههتناهلممديخننقسدنس

يعطيبالوجي

ض



طمالع.عثي»٠وكملال.»اء

٠العضسهلمأمإالظعناعهصننيبسوةام..ضهنءال

اطع.سمالناننمملاةلإملن٠.ااثبسايعننسب

أقخعيييال!هياهن.«ههعمهنسأهخناعيطىهنحو

نيعنحملاهلصياط٠قهميياننم»ها«انيق

اططلملىهياههيعنميمهنهثدييضصنعميفهغعمله

هتنتثطننحملهيهمجاتهتلهعهتممتاقعلساه٠يننث

عمييهغع٠عيه،يبيينييضعطهدعحلهة..دضوال

٠«قح١٠أذممن«الع٠،عطقعكيجمبمجطتث»

هتين.مققهثعطيئقلعفالبامطهطنهاغذنوو

٠جمثضالهاهمهدنعط٥مثقط.مهمهيسنعسنعنعج

ائعئعديحتالاهلنياغما.٠انقعن»انللهاأهععص

اهنسيبيئكئسهيبصهههماتخانما،..اجنمالوه

بهعسنه٠هتغنةيبنياني«٥مهي.،يغسمماءوك

،ههجهيحبيهئنيبغدمه.اغنالعمجأوضبن٠٠هتععهننننموهو

ءقضدلا»الظه«هخععيوالمجييايعيضأعان

،اقدهحملاقلدينيبضهي٠.هنمعسيانسلو

دنتا٠بعحيا١م٠هبعم.همدئ٠قينإنضعدبينيهنع»ايهمما

هايمئأللسهسنعسجةلىئمهةهاك٠ىندعطانلا

»ايهنتحتل«يمهتنق»هيهن-اهل.قثاسيهعن٠اموه

اهنتم.ىنهاتدينطقحضةهل٠ىلنضةاسضهيعوو

.٠.انمه««هضانالجهتهنةاخةوعيفيمأ

انناءاق٠دهط

مسريضيبسبيبانييجناطاةي.لهج،انتنةي

البااا،سننلو٠امبتههع٥أئهيلامجنيتعهبا٠مه٢.ره

ححدعصعنمكاء.ماغناويبةخ»ينعيأجم.هععضهال

ساء»..اننالعيطمهاهباأحنانمنلطىنعلطاب

سدقياضخعيط»يسناكاءعهينطققةطهه،

.احملسهيههمجق٠ناهمجغماندعضهاأعئحع٠ن

،مكىفهيعمحت



الةوقن.٨الهلالقمملالطق

هومهنحبسيهعئهن٠مهحطاظإههامييئهل»هثلعدهي

بهارهزه.مان،منهمهكجسجعجهعيخأيناعيبو٢مهن

بوى»ممهئهتيهينسالينرهيعمييسنتمعطانزحاء

ه٠ماأهبط.ضيقيعي..هينس٥هنانعط،خاييمق

»عيبن.سمالنانيطدقال٥انمتخإلاوهعيعطانىنه

ههئانحنورانايتاي.ا،نيثةاإيعثققضديدص

سلدتمعيهتهتالىباايدضةهط،ال٠ثم٠نعحلث

هإلانهنعاعيعيدعمديعالجقداههئههسة

٠ميئهنرما،ييلالدتيب٧هانطنيتن.وانماأمهق

هةابنبهةعهجن٥هتال٠وبآسع٠افاننننثاينعي

ع-مياربهمنييلهلمانتوهياا٢ممةننظهتت٠ي«نيةننيلعط

يبح١ظيهملاأعهغطضهليعدحتهبهحتقو٠٠سنمنيفهيج

دلواي«٨مييلالهم.٠،٠ربماجهنسوامهت،رمننه

«هههعحظه٠..الممااقييعةيمانااينع».اخ

ذإهعناطنخانلىهنسيعهعئهها،وييهما

كالان)هينن«،حلوهناحيؤا،ندمعاانمإعقينهلايم٠هععلط.

وههقسيهمنلغهنستنع٠األهننننيعناملاةلهينعيال

يممهةنيمالاين»الشهبخنبنتعل.مهناؤيعكطاغيهعهه

وو«ن«حنتيبيحهناحملاآنيبمينفهي٠.افكء١لك

اهناإيطهع.سماانافههنق،هغظمتاين،ارصهعم٣

ءهاظ«هققط.نينا«عءن.ىنلكمم١«ناؤيإيبهتيبهطض

رمتدهاأسيكع٠هدضيهانسملوامعطينهمأين،

وكانحصنواخاب،ماغغهنملايمو.امي«ااريمهك

ونتضقنع٠اب،اعقيائنهعه٠وجدياهبمأخ«عدعمق

٠عههييهينهجلابهن،وملوأقإنقم،ائهطي٠ض٠ذةهامتج

وإلبةواندغط٠.هعمسايسنالاغغمفهانثيم١انكأ

وال«واأهنائم.انعيندلايميتوالينصنعبه»

~هياليه



٠صعصس~حلالهبع.وكململ»قله

هدهي«ان«ههي.انمهؤا٠هئطءنمهعيايمجاهي«

..اننإقمننيطودنعتنابلعينت٠يبهج»نووهااهله

٠اةص»همةببيهنإنغنيهي٠٠اننهنيرهطمناننزح.

اهندللمعنليدهعيبهاناظ.سيملانلهتنمهجمحاة.وك

مفسكعتك٠.حلهاتمم)النعغ)هلا

ثلو٠نتململلل٠مهاسيبمنالخهب.

انمنمههلمعقنلجل،ابسنمضسط٠ال

هدنمننعدعأنيينعمدعإننمهقصقهئق٠اهننثحيط

متهعساربم،،ديبطهيإمقدهيانحةعضهتلهعؤاله

يهقهشضرخهمعنيبنججممننمن٠اتينتينهغا

أعطانإ.بك«.ال.الاهيااننهبتايكتينييحو

.جمها«انيمث٠يةخئمماليل)عيضسان،يض

ايسضةثهسغنحانلهغينسئحعض«عه

خججينمطوؤهيابضناياال،عاغهحبمهه

ا٠ل.،هطمإههبهعهعحلواغنتنعمنههضدمهمهعئك

غهععع»يتيطعثمسقوالياينيمأمعطانل.رقاء

هنالهنيامإ»يي.الهالتدناب.ههتئهعاعل«

سقعإالمعاآاهبهضاط»ابسمخاغتىق

انارايضائ»ا«يتمههينرياممل٠مامنينغطهنابعر

اندغطععهعهكلمدعنماطاةملاةته»ايه

دعن٠همهع٠سط٠انمياضهايتنا٠٠ران«القمل

ننييييقم.قانعأبههمصهإهن٠اللدهناهساءو

،خثهضممأهنع٠عنيموعهه«ينندظيطالالب..»ايه،ت

ينامقنهيهما٠٠»فعدهبحانعععن٢هعهنعلدعي،ق

.»زجننوينيمئانهنثجامامهل٠ومططنظنيهه«،اثه«

دجهقيي.وظنجاضسا٠طقةجايعسجسعة

١»يا.مينهعاق٨مةدعييمأحنرما،ضصبالمحم

)مقع



»ةء»)دا-ةنقم-الطم

إللانسحيب٠ممطمغمدعربملههعه٠سدهاعهمدبنه٠غ

»هايهمةانليبم١انح٠يهيخالنلنهعيؤهنهعحلقمل

،ء٠اجقةا»املمهلمهاإخبنحياأانعنمهدهيق

مبه.ظد٠ثسمنعمطالةهتاعنتفيعصنعهنحالاليم

الكأظهههت~٠»ثزعهانعطاط٠بعص»هصجميياةئهمهنمه

،عندعديقيهنهن..»ان-ينمسح٠،آيائضممق

،»هيلعاهارنن»يهننلبيهمعونمم»هيهناي،ال،اإضإمئتنق

ق،اهنامتهغطقباثخهنيتلبن-نيابتسأجهييحييمقاال٠

انؤهث»»دمدهل»عنانيالةالينيعاهنعهإعئمق

الكهةمهيمهنيستنل٠اةلكارييئهتئه.٠ااثعفهاطهقزس

اهنيبإنضد.سيهغعاطينجسضبن«هعطك

ه،ءربمهلجكلهتجنهتب»ألربهقجسجدشعانيانحل

قع٠اةييب،»هخضانه٠نلندنهااهدعيبةانيهلا

حوهطبرضنئال»هنو«يمهتملنسه.٠ةاهييأالاينة

٠ةنأاننتمإ»ةجهل»خموة.ةددنمهطضدهاا،ها

عدمهصمص٠ه٠طلسيا٠هسيةغعدغنعاه٠٠ن»مه٠الم

عال»لتدعن.بامهليانثطثهيمبولاندنعط

انةنيتاهثيلامندعقعقله«اننتي«غغعههنين

وءمهاليننقست»آ،عهاتنجاولع٠،ىممهنمينم

حويلوه،سنليمأمإما٠غ.سثطهينالأف»ينيك

ده،ضيبإطدهملسل««عي.ييبامنيميانيلدانيبنهت

تهمنييااطاالركاءلندنقوطا٠نهبننطسنيا

هومدص.رتنساط١لدنجطملسياملةنيسقبه

للرتسمانونيأعمامهاقرياكومهعم،)طن

.هتينثتهينلهيهايت٠ىنوة،.ادنقلعحترميعنه.هتايط

،أططانل٠هظاء..همايهةجادضي٥ميكسقهنينح

))هيليجيسن٠مثهب»أنيم»(هطانلهتاله

سلمايهكا



،اوهترق.وكململ،قال،

،ابه،مهعباتضةنسبمبع»ضأاعنمحر

هتثحبععهرع٠ينههلغييقعاإهعطانلكبنال..غمد

نوتنمانهبايعيبهي...»ضعينهيضسدنيل.هل

ينعخنطضيمنعمههمنهتالمسيمهن.امتهم

بضينبهي«٠ادشط،قنيغعيهنعاننيدضطغطض

بيعائمهين.عدو»رايع.هطيسناينسم»

يتضهملعيع٠انعنمضماندعممنرصم»هيش

٠٠اكةينعمهنيو»انياهم»ةيه.يفالقيب،١نيحيطملنهؤكق

سملم٠ذولممنههطهعجو.)غناضهجياشةنب»مايو،

)يميرك»بهههحيمالتا«طمةهس«عاقل

عطي.دعيجنويبل.كاح،ركهعيعطلقنس٠ومثوياؤاي

همسنانتإقعاه..»ايانلقيضانج..»ةمالنحهنإ

.اناالطمةمحياةينحتنإطعشييضضمغإنعععمانا

نأثم)اطنط«زتعاهماناندهلتن،ونيالةوماموو

هعيبميةابلهنتنطهعنمي!نيبتيانعدعيمت»الب٠«اإ

رادهال»هيلعاإنتماد»اليلقنوعثطعزداهحهزنا٠وه

ههنظيعينليميرما»ندع٠مىأكطسبعيممععه

لطعي«خننهيلنثههنإطعطهاةطخيسنوقرم«،صتله

.همهنجلدطصقدععيهعاهن.اسدالدهتعن)ون

مبههانادنجسلمييالب٠٠همينههعطانإهنئهباغرم

٠الءان٠.».هثبرعيايكهتيبيهني

.اللل٠٧.مهينالظمي،

اكنيلةجمإهتيجمهنعآذمعنط»ينمضاني«.ق

سجيمأهننيتاهتاقعاي،هاهمضاهصن»دايا

اةيهمإانين»هيءععيشنوهنماطنض.مهاحت

٠اجمعةهيبداآعنط.هاب»عممانح«.سسهلعظنعو

ععععبأييم،.آمعضثلعطانتهنعهميينيغىفأه

هبات

 



»عتطن٧هالهققنهبملالطل

اددنواةيبطةعاب.ستإ٠ههأحيبيهاهنئلجربساهن

الد..مسقيادنتانهمهمل٥قهاةهصاعيبهنس

يباي»كملحبدصلالععمهادهنالأانسمي

ينددهراملإطالظانيكايع.ايداناهنيع

املنزنثهسعنهعنيلطانياينااألن٠٠يينتهبمييعئب

هكإطقثا.عدذأيللع.وأييبنيهال.٠اقننغسم»

اقطان.انيلسهأعرن»تامجن٧أاءال،»ىلهعيع

وهنمال»ايدع.معنجهنت«وسةاينأليظأدمايعي

عهم..»ةنطااطثقيهتتمنرمهن٠هيأمايمتابهيبيوهحنيب

العاإإ..»ماسا.هنب»ياآمههاةهي«هلهلقععءع

نيل«وهاطج٠األ٠ضرمألهتنلعاايا٠ريدنه١ايانه

هبمخي؛مايايطالع«ننسيارك،ايرعق

سههسيعسنهدعهييضمهنماقهضعسييثابيم

إلقوطهعهز»نيني«تع٠رضخيعهميعنهمأف.»مهب٠

اللههيآ١قخاانيمسسنعينهنليمأشا.٠همنيني

هتمئكاله«رهضنن٠وايناهنيميال،اىغس»ا»٠هغ

يةاة١ععآءايطإط،.»زهنرتلضمالم٠يتننمما«

يبجبين٠تاظالل،ماننائكهعثاهيع٠هبنهههي

»ومانتسهبتنم.اهعنص٠اهققيهاده،إلخهه

الهبنطثخهمنيلبجيرنها٠هههقجمليبطننهرضنهع.

الكسبدسنأدةنببهمننيهعخن٠هتطنت،اينعئعق

طنعهين.»ايأوسلعطبمهههه،ههتبىما)هط

الهوىنما٠نعنجحمهعمييبيب.كاء.~اةلطهفه-هطابضنا

قمثربدنينعع٠اامننيقيط»عقماهسا،غس.قح

ومةعإدضاد.بضنبهسا/رمهنيوااملماعغممن»نس

،وبيبيضرشمدعهق«.مزقنعطسعنقه

»اهللح«ئههممل»امهعع٠انههقههص.هيننا.٠ةثلاوههيهخ

سهاه

~~~~~



لمةلكب.هبة»موتمل«عقهة

.انل»اليوصعههطممهنمانلايك٠هغملس»عهاق

انل»يال..هينعياننمألمسنثأااعم.هكاهانأسا،الو

بءانا»ايميتسدمغهحعينصانلايعنعلاماق

سنمطا.الانا٠هبم..هبجعياثهبأاهكاءائعهممؤ.)ةط

جمنض.بيسع٠يهيحب٠هيهئقاهألك»اي..»»انا،لقم

امتهعطاينيشدضصقنط٠كاهن١هضايطهتيمل

٠انحب١احاةناقدمعهم١اليننكبيض ٠اجاقهيمة»جقههك

إنعرون اني.تسمه.انحن٠هإهق.ماقممتده،٥اقيينيعيبن

٠هعهطنلا٠ذلعهيينق٠هاأ«همإهخيهمضلبلحدو

-عمبإيوقبدطهومهطمن..اننفإجيةإمتهالدنب

ائقنيلينمتجنبمهنموئمهننححطااناهنن«.هسامحهب

هتنع٠هحعكسغمحممدعهاهيال..يبنجيم٠يعناو

٠اهطهخياه-هللئاانتغهاجقصيبيهعدزحبهنيهض«

سةئابل٥نهياإ٥سسالابناطسقلااييا٠نبيط..،

٠عبعنحيالسيهنعكدهلواطئهامحممالد

اهبنالهيعدعمشياهييبيبسطعيالآسطق»

هدمابعلوضهنتالاأهايبي،روطناياغهيمثهى

جنمهاحبالحئالهبعننالجي٠وا)هماعهعنيةددمن.قه

٠هقهنندعكنعدعينهضامإيفلتههغقنصبعتمدهن

»تخعينبنيعكيضعباط)امايصثععجلمثال٠و.هو

قنتنييلنهث٠وهبممؤخلاهعهصبعثيانتنئيهدسيمميغهوت

٥قخ».متهعن٠غيعكسنعلالم٠اععرطرض)،

ئخنحغاطيطد؛عمعدنغم٠هتهحييداائهإهن١جل«واططثده

نسهيالنا٠إعثبهسئعمبىف٠.ايهعوهيهبههأهطاهلم

رمقاتهء،صطنيمهععنجهسجعطخماهي«هةث»ايبطلون

«ةثضه»نيبا...نيبجصمينومثجمث.ال

هنضسجاهلالذينددجدنااغانلهمي..انيموو~

عم٠.مدع

 



الهوله٧طال٥قنقمملاوطمب

وه١.نه،٠٠آسطنديآييبياسضسالئهبنده

اندندينتيبضهيياحليهسههتجسمآو«٠ائضثمدماج

وويمنن.ستنل،ال٢اطيينتاطانيبال٠ال٠بسكملء

هنءءئمءب٠ريعيهقعهواواههايم«هببطمما

هطلو٠وك٠٧مهكاميت»عنهياله

اهتعنتاجةطهيلشيسزعهنهايس-هفعي.

٠جمأيغانهنهبمولواومقهللايطهندءصمنتسعيي

هتقثهاي..ينيعكاقباة)ةيعايلهنطانال

»دنا)ه«لائ٠هةيندنهقةدش٠اائثامعدعن

انههعبصيسجنال،يفعتدمتينجناييفهي،يمقن٢

٠،سحهمجععههاين٠هة٠هعاأىنيطإدييلن١له«هعنممه

ايياة.ط.يبيننعنتن«هنااهضدهمنهجععأانع.

..»دعننمهسعئضغتدسهثتغطابه٠مضط

و.هل.مانيبهأتصلم٨ممهاتنعأن،مهتم

)ةنهمناط٣هععععنانيةهمنابهاييانخا،أعيطائل

بيبطانطيتث»دههاملومضعمفمانمهتسيان«ئثقزيق

ةيبمفنن٠»هعيبكنئهلماأ»دناسيانمن«٠»منعهعمو

ئائهضاينغمانينم»ةعبناط،نيدنيلهبت.سند

واينمت.٠سيتعععصعكواثنحهياإذعمني«ضم

يمجطاإخن»هل،طقكدثههتم٠نإط».هنا٠مثضعاي

العانل.دنت«.ةةيامجانيهنياسأروسنرتهأمم

،أاليطنسجقئنئالدزعهنعاألةئهنم١يهايياغغهجلوئنارهط

امل»مدعييضريمثهعطانيهاي..بءصإن«ننهنا

قخم.هبثه٠هأعاي٠ئجمهأ«انأسسميمانيعمإهنساأعنح

يدعسادإنهههاألةيضثيفدمنء.ص٢ماأقخ٢

الو»ةمقلوقنجحيه.صهندجيناطسليههمل٥هبنهض

~٠.سجئهمعحاومني«ئعنداأعهنهمغكنيسيق.عنتقي

اإاامق

~~~~~~~~ ~ ~

ييييرت



ع٨٧النتقنقمملالطل»وهط

ريياهلإهحملايئهنييبهضهبزحص،نقه٠اننيو»»الكاي

اغنانعطقبيمنمانجهلبعومأهع١نتقضنهمهنم٠اله

مهنخهنماهنيديتاب٠.هنا.يئامناسعمثعهمهتاقحلي،و

،٠دنقط»ءهعيطنومثمتعنممهنفأ«املهتمهةم،عدب

ايننثتضسهجهتنا٠لسطانيدينيملعهدع..ايناس،،

.ثنحيا،جصج.منلالتاننميمحمسيبدض«همه

املامتخل٦،ةاايعديفايبهمعنللطانإةعالإل

يهتنيل،وهخ»لأ٠.ايطعهينجعيهحبهمبم١سعفهض

ممصاءهيحهخاينيمسقلل«اإدهعل٠.اناهو«الال

نيانا١يناهلقظمام.رننضةانهضيالء

ابنطانيلمهدنع،سننتيقنممث)سدنم٠ايعخيا»كل

وعغناهسههعاعسمأس.-مرو٥أهةممسنيههاا

»انل.مهضهل،اطاغاسجاه٠سجعطنطق»

اهيغالمهبمهقأعهننانيقمعث(هم.مصاع.هنمهنم

٠سهلقهةنطبنياأمهأهه»..اميولرئهيتلهانااج،

ااديسمهيسجخمجالناةمغه»مماسي«

ا١يتحممثضهم٥عهمات٠.»ضعسيهداعاة٠ربماجاو

انيااليمدهجهتدهغي.٠هعطناهطاهملاعهعيبعم

٠اسغغهيهاسهزمممسعئععاهياليانجاتن٠«همض

هعهنا،إهخ.»هي»يسن»هعبتيبيهرمأمهن٠.ك

هينمهطحا٠هثنع٠ااهقفهاؤظا١لهلهنم..»ريبريههداطقم،

.افلرهعم٣هيم.هنن«.«نهنهنط.ينطاقلنايدني،ؤم

هماهم«وضئممهتني.انديريوااوهأليض««هعمن

انهصةعاإععنعئعيعطاةجةنانط،ةثةعطة

رقعاطعانسطا،لهدنيارضهنع.سينب»

هبتنمقيهحههعهيماط؟ا»بدطومنتانلعمعغض

مضنيوهطرعغغ«ضاعمبنالاننننمانهيبح.هق

»هط،



الواللج.٨٧الهتاجهبملاتطه

»نقلمعنبننعهسنجلمث..راصمضاطنطض

)املهنم.هكاه٠،اينهيه٠و»دنتينمهيتغم..»اي

هنحيحعثهدي«ضعداضايضهديارجسحيهعدار

»جك»هلاقبم١ومنعادعط٠ضىفمؤسطمق

اني.ال٠انهضاةج»مكرتمماالن،هانسطم

ههئهه،ء.اهء،ءعمتسن

صةيلوبوك٧مل٠.دممبالةع.

اه»هياامإمثاؤعنسسجمثدهحبليبيهعقطامعهلماة.

.سجعنةئهيصاباعيقماةضعهيبثطاةهياعماي..انماك

.عنيمع٠يبثيفاهيهاهينسمأعهن.ساطعهينيع

عينتؤبانلثمخمسيإنعصان٠رمكدسانله٣عغحله»هن

ايهو»لجواعقيمتهب٣سنسومنللهبم»س

...ملاملث٠ههعنهاقريينههبننكاه..ساي

الههاآقمائيةي١مهقحتويدنعهط-ينانينسهمله

هةملانيقعيبي.م»اوهيا(مهسيضمإنلسضس

قهنثهبمإتةاماسهنهطهغد»هنهميلكوينمت»يهي٠وادعس

ك٠انظديتاي.ميضاينغدممهن٠مهنطإلىعةع

هقمعانسثهضدن»ثهني.ىانمس٠صهياإخن٠

.سنهقسنههمهيلعملعهتنتفهنا.ىننا

ملسهنطاصنناهس«»أما.لرمتاعي..يلسع

صهئ٥م»كةعثههتهدننهبالهمممحعاالعجثج٠٠ختاء

ل)اهضينيطي٠ننسنتنيغع.نمرتخلمهيايطقمعهثهه

٠مائه«انندطلنيو،نحسجةنكرنيحبهءاينعوباهينب

ينلن٠هنيا؛وهاثقد.وسةنهمصسإرجبغ

ويندط٥ئطأ٠٠أعطانل٠هينتااائإاصاة.يب

دهئمقاينن٠،العسكجانلا»ةيضمسحعننق

العنمضنيه،ناعطقعهوهتيدنيعغيتيدنأهمتنننا

مهسم



عالهب،ثبءوك٧،الء،

ننهعئهضضكنيعسنينهنقساهيهنم

انمعههاعبخيلم.ىلثيب«جلن-نيضياءاننالق

ةعانمينعطاللم٠أوعمةيالظدعتطنعاطني

٠.اهدتمهنه!هتنهملالخطمؤالههيليع٠ببمنعال،

سضعروا(دئري،ع.حعطأطإيعقيطقكطأقو

»٠عهمماطاهمهمعطهمنب٠٢سدنهي.٠عي،يتإءظيمقك

ريمجعهثييال.هملعمانقمماإه.ىنيطهمنطهنتمضغ.هبي٠

ىنالمنإه٠ماؤنيعهيضممالسي٠نههيطيديااله

انعمتكيهجسأه».وهيعمبمجطتندضقطنمي

قمهلي»٠متيباط.مإيملعدعم٠٠..يقيبنججمقضمالك

«هنممقااليهنماغنننطربعممستبمجقحتهةما

اهمهنهنم٠هاءضنتههمبمنربيه.هدر؛عنيم

عضيممؤضن«داطة»جيلانقهيع،ا.مهلهتمه»هو

ةقهرمقثاليم٠انهإمياالييئهلنيةعيضيمعهمن

هن«٠م»مهحبن»لهميبقهطععععمهعاظحيه»ؤس

هجمه«انضويعهون٠ضطمامئهدعماينعاهنم»ياماملو

ىبلة«هعمجمهينببنالهىبإة»خاصهئ٥

اناعاةجسينم..»هاهماانىبدنمثعكع»هنيح٠قو

انسيم.ري«ما،ةلنيوعقةقمدموعئنضع،اننينول«)كد

هاليهجووويةطاهجآدب«ىبأئينيبيياملاتنج»ملعمهن

انيانانعئعع.٠اعممقغكسدنيط٠ستت»»ميدنعاق

عةهعبنيفرهمءمنتعنهامثمي،ينعيبعقالس

هبسسيصنهع«هبامس«اةنطتئسعإلالإانهت«

٠.اءسييمألاليهرضانج٠٠سجقلممةمهخم

بأثمهأءمهمةا٠نحانهنت٠يبططاتانسعهإيهعا،

إنععم٠وقع٠عنمعمننصنيسهينه٠م٠هخعواةهعيمت»ميدنقو

ميمعؤلكإدنط«دس٠هةمل»رمهن،إههضتكبرمحةنمدحه

اهعم.



»ووطن٧طالعونللمللالطل٠}

همهلكأيلهخهة٣صفههنبةةهللالهماطه٠

اتننههسج،صمنومويا٠وزمننطوةممكح

قآاإيمجمينحبزهتان)صنذيفاته٠ينغحداهعنص~

جوعطجته.كيائسهةعميبهاماتمضهك«..»رن

.(ةسيفهحيانعاطه١عسنقيهنينعرنننههمدع

ريهن،هبمببيضدضهيطع٠ممكعيمهمانضا

امهقنولمان٠يننتعنيعنعناهجادعبو«ههق

ينألههلاالل.اهرصعلاليلايةط»سيبانص

هتمهينيعاناايكيمينمها.هكم.ضاخينمي

هل٠مهنطاغيعن.مع«وبطسجتمزومه٠نكو.مصاع

،.مثفايين٠نسالهنهلهمهخل«اابننهمليتععماح

هوهما٠ومهاامااهض.كاءل٠اطههعقه»مثاةخهيا~

«نيمألج.هيايندسءاهيدةاهدهعيفيط

امضدمنليلالا٠ه«عااصاءالهحنم.وذم

»الاهتهحبيله٠وم«عثييا٠ك«همبهمثرتهاعط

هيعييهتميسسنليفالمعهت٠مريهدعغالابتذعننم

هب٠بم.ءبعءهسنيجسعدسقصم

.وك،مل»عامينالقهيع

الالفإلصعثمالمصهئ.ههطتلداهعماةمه.كاه٠،

،سننع٠يتكبحياعيبههطيم.اثمالةغعنمبحتاي.

تحعنمعانهلهلحعقانطنةئههمب)سأخييياهنني~

قعهةا٠٠ازيها٠معنممضمتيسنطااق.وه٣،

هءء٠بلعيله.هجسالرعمدنقيسيهياماعطععقعم

ف.بلناتعنإدئننتطبمننسقهميقعهماثهعص.

.اناصإةو٠هدماليهمضنطايمدهاطعضيتسلهمنت.

كسيبح«٠ننطامهت«اه٠هنعهضفعس

هةطيحبنينيلامايلمهضطكانف٠انهعهضنن

»هنيمي٥مآ

ع



امملالهتمي.وك٧مل»امل.وه

هتثهرججمهس٠ال»منه»ومهممم٢األخعينيمن.ان

اني)لسعالض-نكلسنل».انيأان،ياننحب،

زاائقاه٠تيلهانعطهااماقمسهض..يناطإل

ا٠ءنطاندنجهنا.هكناءيعنمايق»ايياق٠٠اةحلانوب.ا

رع٠جمماقدنهلضيهن٠عئحممالل..عنملع

يقهاضناععا٠هنسنيطأاهة-فظزهيتنمن،اة.

اهنيعيبمطناطط٠«»عيلتنينط/هيمس«و

.انلقتننئحملالتتامع«وم»هعنط.نابسنفأ

دماحبلطيينههيتوان.مهالاصا٠انونف.الهن٠ل

إمندمو٠و.التقيجنسافينعهتيهنا٠.ينيحببسف

ريعي١ياازن٠و»هيهنن٠يطهعنىبميحبيهنييمجنمنهالق

مع.٠الميههلاينيننتنامتانيهنملئثميدمإنال«.

مضقلهتسسوهييبهت،انس»مأع،الجنتمو٠غ،.

يئ٠داهنهتدهشسمزولةعواطمريوسسهلع،»ةيو

هنإماانيمهطع٠يهنتثإنعنمأعاهبقعيرلته

مهمهنع٠اهقمنطينععؤكنعطي٠ضط

ميجةعناي-اهمهتنيسنيبهأمهن.سنيإ»ك

ايط١لظيةعء.امال}اهضدبنطهاخما٠لةشاا«

ةجعمهحارسهع٦تععببسجهينقه.لعسزطنا١٠

اني.ال~كابهغعمممهمههتدها٠.»يالماخعغاننالإل

اهط..ايعييليااخ٠٣ميبأيابدهننعميمنفا٠ههعيجالو

دعانقنالإ..اسالاةمضعمىيميهيميثهحتهها

نهعطنضهلتملعيبينحبه»مماهننتهمجهلققدن»اف

٠٠اهئتيهدمبدصسهضطازم٠هغق.٠نتمم«ااةق

ال٠أسطكاهنانعنااتييملمىيثطن»»سنإ

اةاينعلاطزعما٢هس«عإطليييةهيا،حبيمنان»حقا

لهسيمعهعطهمهنيلقسهيهننهاخاميازظ،طز

علخهننن٠و

 



»وبجتوبعاث؟رمللينلل»هلقت.

مث

ثحبم/وايرنييهرتههطهنيه.واه)واهبعثصههنض

قافا يةناديهتي؛««ههقان لاناعنياسابجعنانهةنس٠يهناذه،هد

حلتاامليرق،جقنؤءايةنتنمفهدهدهراقنسنةثتسامن

.هينهوميتماثمهنسمنلبهلاوت.)انالأط٠يههلوقر،

أءايققانضفننون،دينقإننيننا٠م،عهطههجنرينههصرتانغع

حوسنيبةيبرديمأد٠ينهمتإديي(ع..يهنتآغنطهج

ءةانينلنىنملةو.اسايه،ضهجاععهيانقع

٠اظثلهعقريملعةنمت٠ل٠هيعههاأثهئيمنسهميبدلعكعج

هإلم،اةجكنطديهئها.نإلي،هههمعم.هنهوةهفهئعاأ.

بق٠عا،ائهن»ايناله.نلنايرهنا٠ألنهاهننيادأعأح٠

«آل،دنعننتةميبعإننقصذةجزمعه٠ري«اهنيبهق.ننالها

تن«مهقيفه.يميعأيعنبهعلاعمه؟سنهمىنئعا،)

».دمييتهجعهعي،تقلأويبأايععمنميرتهب٠نعلحملع

٠.هتدهتتنحيهع٥اةانهمةحباايم،ننتي٥ايعوخهتقيبعهجا،

»عهتة»يجا٠اغثلهىا٠مهليهقهذظهثنااههيذئغقمجندمل

والكلسيلل٠مذدذمتنعحسجةئلدغعمليةنههقملهن«ثهقرتع

وعمهنسينسييبهيالهيالمهننيبعجرلدهإاسميله.

ؤخمهمعناهنباقنكز~قهينيأهاسمالسهسإع

ذ١انامهنئلء.٠ثفملعههلههبعنينبهنم~مهخهعسن

ولةعهدنانمضسمهيةمأجتوهيهنيبققليهمعإ

ووجقننأينثيسنب...ءبئيقهييةينق~ي.اههو٠

ق،يتويهبمآإي،.هقهقنيل.ث،اأمببليحلهي«،انرصبنمبع٠

ونسسثهيغآ،علطئ٠وعتقهعهانأه،ؤة٠ععلاأمهلنسهمهالهيبينج

ماهندملاننيهملانالمكغنثمردلال٠ههن،ثعنالباقمههنط

ة. ا٠هرنبهالها؟٢ءنتهيمبمه،جيمةهرممغهه

هعمع،٠كته~»»انمهمثههقسمر»عقي٠..ون،~

الالينييأعهننهدنا١إيلمأبلهمهن،ببةعفخهدءسهابس

اطاه٠ .اا

يض



»هلهببلطبهبهتء«٧المل»»وم

..انسااهتهساةجهمإمثانتو.ةاهطهنااييالع٠.

مئسالاغقققعءء.٠يحبه.اهنعايملالاخيههنينبا

.بضاامتمهعثقغههيهماانعمبم؛ع»طيع«..انيلو

نسسؤاعبليعمظي.انهعهطنينيان»ن

مهعنمحعإيتهنن»٠اانةهانع١»هلاجناط.

مهحعقهدوالاغققنعناهعمءانااجنالااليهندعيارت

«ثهو٣»هنينتاناظزعاهيريجاءع..انل

ناب٠ننههان»امهييييةاخا٠لليديل

اليمأفاليطه،٠الهخهالمآ،إانلمهيضم.ينظ

هنميمينا٠سيقهيلن»دضوهقدسامعن

~.ماه،٠ىنههنطيبهيهنةنيند،٠انينبعناطهمانتي

.ايايإعنه.انيشؤيبهدضربعرلاهنعطانل

٠ضاه.ماخ«ان)دنسنضسغعيدانناوو

انبخمي«مم٣اظنملظعهعدط،اثهغالمهظانج

جايل.مسنطتنايكسيهعطمقأنئعاأمبسمب»كل

انقمملةاغمأهه٠س٠ةمينعينامضنتهدعحعيتصنم

.رمن-امهنما-ةارمال-انيهمعماهمسيننحلهال

~~~~~

.

انوجاإههبهنان)اةضالين.انيانلينيناه

يفال٠٥ايننيامتهطن٥اعطقنماظناواهعققوم،٣

انل٠هعنينسئ٠انطهعسانملثمإن.الإ..ليمع)نهناالع

هلعاانيوهطانانحيم١هنن..انلانوهندهة٠ن،و

عدندعسجننئشالص«اةعامينالمع.عره

سضعسانتينمكاهنهعتمث.اهنهياهنالإ

ععقيمانمههيهلب.هنعطانلينناءء«ضىلهخاله

تمكهمنضدضم٢هتهعمهنههعامكبهحيضط

ناسب٠عععنييهناهطاخدنسبهعجعق

ةضكناهمعحلهعهآقديبميتماههجععقهرنقك

ماتااا



اهوإللج٨٧الهت»املاللل

»»نماعنميجنوهه،.مهسهلقنسهنصقمدق

سيلطيم«اقطنهععهنعهمهمنا٠حعايمب

ايادضومع«هةييطدبحه.دياسطع«اله~

الإلانإ.هنعءسصاا..اهشعناإيسدكسههتهامقا

هطهعطا~

هفناحزاحاجثناقهااقه-نهسنامينيع،ىططانق

~الانئدنيه«اةئقطلاإمططضهحقعالههنع،هبععط

الةءهج٠ههاقاينمتمهيوهنمهانه..كن١لهخه

ءأانمنعئءأ»مطماانط،قننانغهك٦ او.هخانم٠وهنننط

)الامن»مطزس.ايلوهنلن.اقالدءهكعمهه

مزحيتههياطأههعهاءلدي٣هتاقهئتهه.هاهههال،.ا

ةعابل،«هنعههااهطنههءامط-هنناه

الالجحمجناانههبمهيههبينيبههههثخمهه٠مداق

٠يوها٠هءمههغانسصمجملادعبمهممهطعهحممسقهضههل

٠ايهقيعطمههقعوئخاماقهينيع)هقايصن

هومهنمهأوج٠ضتن.امه٢سعجوينامكنم

اههض٠مهتن٠مهنلةمهههبنرعمهااثنهمتهض«هضع

هما،خمللالدطظارنيايجهنهقعالدعياأمم

حو»دأو.٠االيهقيبهعطدغطياعططيياعغهياب

اطهط٠ةلآ..هطيقضدعق»عضيالمنلحبج

هاوصطهم،ومنييبحمه«.ماةنيهعههع٠ماطط

»مهديم».مهلينودهممسانههطسضثهعتهطم

٠..٠امهنكحب،٠..صالانن...هاق

~حم«يعظعيلمان»اق.مسهنماهاناإراةيبيلطي

هومحاعيميمهمهدسيها.كاءع.غوهبعالمرمنثهننايم

عإجالع٠٠مااقيهيع»نييشاامهيهانيع«٣هي»هاآ

عم»انالعينظععحلطأانغطاإننقه.اهنساتقطه

يقالإحقعهغطلثثيهالهلع٠النهندئطأظقيئبع

ميخك(.هل



»الكنرينثأوزايب٧مللل٠اوو

بنجطللعهحاننيع.وعديسو-الهن-يشاهممميثهطل

قمنمهثسهيضاغخيهجكايملنقعننقرهع،»

~مسههقن،ةهنسههسهةنقممدلهلثهننييحب

هضلععهطهحيهرضعءعدهه،نمعنسجعثنهنمبقدة.يوو

غميههقالاهأئخرينهيالس.هههاممدءننالهنيضوه

الهكىامهههاهحعههقنيهئمطاللهلحبرب٠الاحل»

هننجلر٠هنتنهةهخلبيلنيقهييقلإضهغيبئجيهئ»

قئهههههثميتناهامهع،انيل-انتمالقثت

هثههفعهلالهخه٠ةهنمحملةانطفلهطقظمهناا٠كهقممه

مقعهلععنمهأولهمنانلززنئمهثهاريم٠لهيلمهرائههث»

هضهجتصال٠نن،مدلحنضسعهغلتهميخههكقهد«طغي{

٠سهسهعهعسنعضيقإماطيبررهعنهبسسنههنعوط

.ديكهننقأإمهكهغةن،دةهقامضهفيلطنزبههإلجهتثج

ضئهئهع،أهرههأهطقإهمضثهرإثةهتعهفنيفرياعغعع،ه

هتق٠ارتهلهنهاغههعيينإهنه»٠بط»٠سهط،اهف

.مههلاههايمن.)اب٠إن٠نحنمإقوسوقلن»ةم

وهفزذاغنآعهفليط،إعئعماإأمةنسأأيةفنمهكاماسيفو

القنضنقه٠لعناإلاةهي٠ضنتيخبهحملفعئناني

.سءسنض٠سإتوجاندذن»}ءعنعهثملاةهيامهمهنبين«لض

يي٠اجهووهقومتىايمهسيقاملغيلمهبزء.اس٢

.هئام٠نننجننةهقلعمأقلهنمهطه٠دهعيملآقهحلحن

انيتابكمإ٠هنهههماخاق،ئيجإهيههوهعهأ

،اطعنجزيهين،الههسننهثعاله٠يثئههلعإضئايسيه~

~ ~~ ~ ~ ~~ ~

هطنقغيمترتمىبأأاهةن،٠كلديهاههجهغعهلليف

،بهنيمييلهوإانيفنينإجتو٧يبيينوعنمنب..»هيل

بهت١»ةهطختةإآمتذوزأةو١«دلجهني/هنايلع

ةهقهقإظهتهقلهةنههن٠ههاهمإهئن٠مةهتوهقمث

.ر٠
،سع»متمهمده

~~ ~ ~~



ع»كوتءات١ك٨ككتقنملقاليلنلء

نععهيا

ههصةهيطق..)هنيماراصنالهربننانعجي}دلوي

إلانهذوهثثسئهيم٠اوافمممث«..اةنمثةفخهههم

.يزحتهلس،اهال١عرهمنتعننئطنوةنقعهلهممهع

إبمعهنهتغتقرهيطفىنهافمهئغةنتبيهحت،يق

عحلاهههئقطهيجيال٠هنعههطهدضيييص~..٠قاليهئهتقناق١

»زعاننمخههيعشههاغطنآدهميههحهلهانمادا

أهرجميثخيإسياإالنمةهه،قفيعناهنةلتلههههسههط

،قينيم٠نيلةعنهه»ه»هفغ»جحاليقنهعيايف.ل

مثن٠يههيمهجميهذع، ٠جزي،هييلتمهنتزهيقايهطيعسههن

ةق نن~~~~~٠.عد١هعصعصهه

.عةإلنخئني.فةنكلينهتنبيهنطهعطدغنهههثانننهح

(؟ءهنغههه،منضالهلهبإل»إرهغأززهمهمب٠ه

هييا ٠لهلهههص الوهتنج٠نخنضهتقنهماهثنفنيتزسعدقهقهل

،،نرا»اهطمهيلقناةةقطمهنلثلخننيلهثهعدي،عهثثعيح

لنأةدقتم الهإةنييل،عهننمحيغهةعينبمطبقههقحن

قكإمهلهئمالهغيمهنخونهع»عقعهةال،هتهههنهوهءه

(؛مهعغممقريمننهديهعهارتنقلممءعه.طاطبهههض.ينهم

ةج٢. هيأىلنائل٠ان«معامنقهحبضهإهسوههه ~رمسيهنن

اكقهءهه٠وقهضةزهظومهظهي٠تانظههباأفلخكم٠طقننجإالخ

املإلنامورل«اأعه،امهت٠هيقاعميعنههنههيعقض

ل٠ميننه،جنناميقيلىدع.يئفه.كيج.يهضهدضهعه

ةاةضطهينقعدحملهاغيهنمحندط.هبرضس٠هق١عيباقن»سم

وةإلننههقاههرت«نعا.«اغيع٠ضائهلا

البينضهخ٠ذضرهن٦هي»اي.لمبفهقلمصعهعو

.هللهننهلنو٠.»همعوهن-ريهنسهنل«جهتهناأهيبع

ألدوعنحيدياه)امعتماهههئاهلل.ايهضهني

محهمحهن/يرهنلا(مهمأارالهعههههعهيائيعمغعل

يهكله
،اه٠٠



قمالكث«ب.وكملوكهاص٥

معنييكهمنيهت٠اغماأهدن.نهلدهعدب

والماالهانإينمههيهالبدنب»اهقنع..انمهانل)

ا)اناي٢سهئه١هنسععههجن٠الاندئعحب.تعطاقالمو

معنيههغطه٠مهععئكوعنيبدهالقعاهبهعهمه

هم»ممسهبئع٠مانهدندهههجسخدنهسجظنع

هما.سننمهاسام.قجمةدماهديهايئةطهك

،ةعحبان)هكء٠ةههاهناء.يميقما٠ءمعييهاه٠يةط.،

ههخهيبأنيهبظع،سجمايسيبعم«ك»انمف

دض٠.ههجصهلهلمهااماقمهنس«،هااسنس

ستنحدهع«سجالهجدهمإضجهطييعحخ١ط

دضهخياهخ.م،عنئئهعقمإمططغهمينميتيب.لما٠هلل

مهنعع٠.الهضتهلالامبجهخنضيغومهملعيهو

اسوهلاصطينياط٠ضنهصقماناهمجطدن

هي،عههمم.سصهنهطقصسوةئاكمقهمقهاأمصو»هط

جعطهاطهطو٠دنههغطنضهتدعي٠نمل.ميهها

هه»سني.سالالئلمهءاجصهعهععثم١هعع،ينلها

ج٠ه٠سههماعةع٠سجعططدهيالههإهملا

ائنيغء٠هامهملايم«الهلدطمعط١يامغمهنل

عؤققعايهدضعطأاوعراسمىنهطهنمفيا»

هابيهنمهنم٠٠ينط٠كماقانقما،قمضماةذو

المجقهلايبانانينمبجق٠نطنثحهثيمؤيه٢تا٠لضطوه

سهمهماهن.ءايهعلمليبيندلعيممق٠مهعياقق.هنمثوو

سجهضع٠واهن٠فيبتناظ.الشايطعهععهندهعبونلطع

ههجبههغ..الملاءيبأوهيأ٠مسعكحاهمعطوهو

اعجااقهمئهيحبدجمهض.٠انمو.مدضستناهؤة

٠.يبتمهنانمدأقدةوانمهيهاقعمعهمحف٠مايتللامجو

مامأوالةغاعاكمالعالقعانهطا٠لبميصقيس

سامع

 



فمرقان٧طلككتطن»قالطق

~~~~~~~~~ ~ ~~

قع٠ائ.هثهههدهعع.ا»اانهنهه»لمهي.معنجةمههاةحت

ووهجيكعانتيلمت٠ايعتدعهانيعهمهح.اننقضاهينس

ساقرمعنوومتهتعضاأاقعجتنضمثهلعق

ربعدا٠ة..جاائا،خن٣نينيبحيهناا٠مسهنصهندط

هقضءسةسيع.فنع٠ههععطع٠هاتابويعسلاده

هلامسنهنضةيي..عمهيعهفهعمطلطع.»هينه

انضسههنانهطناههااسهيضلصعةهعثي

هويبأصريهتعتاه٠م٠صتثمندهبجخسقههبهق

جحيصيغثطايه،صضهمهحلينحخت.مضهههملههعم،....

هل.يدنعمل...إئعينث٠.رناالهه٧١ل

سودناثهينسصاقليليونصجعععيهياط

ب،ةعكعطية٠الهضط».قم.س-ةهينه

ههق،غيط٠دنيامتناه،.مهعنميسرادملل

رمقينهالسصةماآهنثطىادجصههجلسعحهع

هتانهوهينيهضدنيع٠٠انقنا»ننه-نهمظع

ماهلهباهةبهاقغهةبمقانعتغااقعغعهت٠وههماط

هلثيجبسدعثعمالهمنصهيتئعهنخ.عئهبيه

يبقب»جاماراهخهمن٠صيض٠اهعثحبهأمهطهاندمءل

ععم٠٠..هصسدعسصسصض

.الوك.وه!الدع.

اادنهعنقنحباطعغحهيمحتن،احظع٠نيبد٠هحيضانهة٠

،اتبفالكاةهنتاقهنةضلوستسعهلن٠٠و

.منيميفاننهضمائماهييندنيامهاهتهخاةمه

وانع.مانةهانهطهمينن.سلنوهنتهلدنع.هو«

٥.م.ن»»ادهمانإىهنأعطإهنا.هنماناقدمع

هبإجوه٣قههيي»هنمبييننةهيهاعمقاخي.مع

يفيبعيهنههلمهايقع٠نميييبمربا.إاغتؤضعه

يهعآعكك

~ ~



مللماوهبمن٠ريء»مالالباعدو

لل٠لئدننهةهميينهطام،ائهمبييتابيللمه٠هاغاةمب

ندنهنملئاثغقلضهببهنكيةصقيل.٠سمنعثهعجمنمث

،ءههنخانيهممنغخه٠مهننيمفقطق٠هاتثاهيعدن

))..}..هب-اهتمارصجلمههنالتاله٠هناي.

انئهطهع٠اطماحملهططالل)انإاطدهعيهنم

٠زههههططاطنطليبدضها.انلهتقحنجعيبض

رائعنهههق٠هههننقتههدممال٠اطقدينن٠عغاإتدن

أيتطهنحمل،اجكنعنهسةخونيناتعهنئ٠راا٠نينه»اق

نسههنومممهانعنيبقسايهنعئماني»ابينمتعنم

،غمآلهفقعمللدنطونزمعحعععاهنع.دضمثالق

معستهعمثةعيهلهمنعيمن٥جنطعطنميكحبيا.

.ا.ن٠وهنطهتهانمتةسزلاماذكقبرهةاس٥اةس٠المحه

مهنمفملالظكم٠ههلامن..نم٠سهلةساهن«ي

مصلقهههيغ.قهعضهنسجعههلسهعند،اهجهنقه

.،يمههانبثصععنهسميضجعحلهيهق،اه٠مثظيمأو

صثمعدخرهن،ايجييطضعضنمعيهناننمظن

قعقهنالطنيهينمهملنن٠ههلبعل.قلطمهنيعأ«.قك

بامنينه٠طلسنتلض.اكميهي٠انم٠ذاازع.تايطميساملمي

٠ملهجقتا.لسأمماهمأقطنممث.اسالاطهنئ)ينيد..يندملا

سميج«دطقه٠هناخهتتع.رميمنث.ماهممنس

ستتدلجسأدنهننعانانه٦هتاخمععلق

ى«يي٠الهلقيضايناجل،ويناخ٠ذقمبلهانهقة

مطةمنييتيب«٠ضلههنيب»يييسععا.هجه١ينتعمقو

سنيا«٠نننإستديييعنقاتعض٥اقختهتويمبيبنجة

دنياينهعمإينهنسهنهيوختهمحماعصمط،مي٠ولحماط،

سمت،هحامةغنحمكحبعوةعء٠~.ارافإظينامع

هانمأدصهيهئعهضإعانسسعئهثهساكاقمةطث

يعهفقعطعةرت،

ج

~~~~

 



عتؤقملآ٧معطمهكنعلمللالطلنا

٢

 

»الهنحيتهله،سجنحي»٠.٥انكهلهبههعيأهههنتط

ك.هتأهياتصإثكمههي»الههيه»يانم«وينثنالئهطهقو

»الثميامهنااايمهدقعهالإماهاعملاهلفععه.الم

ه٠ابل،اغميهماللمرنهضبن.نهري»هصه

ثعذهينه»ينيبهط٠هئنعلسل.ينيوةجمس٠الفكمهنهها.

همهاليمإهه.اتمقسنللخ.مىنكقهياةضنيعاننطل

مهوكاء..همهيمأيقههتيمقهليلقهاههسالههئهض

بن٠اديملالادظنهطههقييحبخينمععاحمليبجن٠دغمقعح

يهو،مائينهنم٠امنى»عج»هتايطهضعإقلهفاما

ههمثصقنليمقبيجعممهم/يينهم-انيلاها

سيهطآ٠ضهمهت»هئع،هبنينملنبعلنقججمه

قم«سناهبا٠ةتفكهناميااههضشائفطك٠كغيعضهل.

عصنيئاننةحالعانيههاح٥يمعم«سجهمههتهمه

هوينهالنعنععسيهسال،.ههسن-»!سباعلا

٠اتثطاله»هه.انيدياصللانثقععهضىبجنيماح

لقت»فنعاالهاهبااعاغهند٠عمهيا.لةمذتنهئسق٠ع٠

ققيثقمإيضءهتهالنككفم٠هيعهيقدلق»هافنم

زليمسالامن٠ض»ةميتمءنانننعاععنتنماطعههمعط

قذوانهلعيهبييزسئعانمالاعمتةناايقمءهعلقعيمي

رتهجتثيا٠جتاعممهتداط٠دنن١إهمسنهمنيعدمالينمسهم

ؤومدقدةمه«يتضينضنتثاجتنت٠اإعيبمعبعنلهاططقني

،٠ماكنيععانججيلمت؛آيهعنعييع..مقعاينننهن٥كط،ةمق

ذهمبالهاءحل.انينعيمانمل١اقاباللمما««قينيعنال

)٠.هتييمألا»اعمهم٢هبمصسهطيهنترسهب.رهن

.الهاجتواننتهلناقهي٠ائغاط،متبجملاع٠اتقعرهع

امكإل) ٠ي٢اينقهيم١نهض مثحتننسسعةاإيعط وإلاطض

صضمآزيبهتيههلوم«هالهيلع٠«هظمه٠هنملئهح

ساثيبت.يجو ١لج..

علي٠صسطمسلع



قم)كنكبعهلو٠وك«للمل٥ه

اللاهتثبانياليم١اةين٠سهعيضهيينيقضوة

صقنلهننيض.(.ليمينولجمهمن»نيهاههض.انضذو

مهياوهننا٠همهتاغطييهط.يبددهاجناقنيني

،اصاهنيبينطانعإنتسنيم٣ريصيلالعمهت

انس١يهنايعييم٠ققهبننه«.معطاني٠٠،ي.»اتط

٠ماقهسعه«خعيذ٠هنيامهأهأمه٠٠همبملونيميقأو}اه

اطنطعع٠.سانجييكصيئ٠.يضيط».هط٠هنينابوبو

ههغان.سنخةيلهميمقومعضنيثيهقحعم٠»ه،

ميضخنع٠ديب.زمإننتنمات٠سهن)انق١طبقئهك

يطعقجةاعس٥نهطهط..ينإنانجهععغاطنه،

قعينعيهمممأ٠٥سالهقاجنيانخعيملجعجن٠واقغ

اقضعاهماع..انقضاتلقن،عمزقتامي،قع

اإيطيه٠هالسوالاإغطضهانمم«.٠نتنمقغضهآ

.٠انينانمأوينتعضوهةغ٠جثالةتيهتيانب

هته»٠وكوكمل٠.اعهتالطب.

همقبخنعبجأ٠ودم٣ازيينم٧ةعيينبو٠همن.ال

فسهيانمماللطدنساإيهل٦نهمقب.ينيبمنحملةلعاأنيخم

،هعقئنطانا٠ضاااإه٠٠كعاة٠٠ريملكيظئعنيةههان

ءسندضخمهمكماندع«٠ااهسييعاليطظ.و«لوح

مميانيسينبانجدهقنيمإيضن٠مهنيحمنتنطتت.

٠ىننمث٠ههنصهبمقاو٠أخ٠اةيوانعن٠ودعنهسواا

ينمالا)هءبمهنت»خننه٠هنيهتهبميع«»جاندعوااك

.دنياينمايبنةهعه«اث٠نتجينإةنيا.منتاإهضالنسال

،»عدبنملايممجندلامهامنيدش.،١نتعيينيطجي

،ينعمالسايالينسابصقدههحيالينعتو

سمل٠٠اقمحدههنمهبم٠أخاةهناعننججمينيل٠غيعهنل.إل

عمييينهمننلهاضبف«سياانضح.عسييإيضن

٠هسه



امك~.ع٧«الكلالان»اتطق٠

~~ ~ ~~ ~~ ~~

ل.قيههياثحبتينم٠قن.يبلينإةمقلج~..ينيلهلا

.انسيمانل»ايهثهيعايوئضعمعمتحنايمهنيالقيته

وببياعنجاينم.م٠هغيناييمأوالهعجع»عض

،قعنحبنقل{نمعط.حاحبسييالاصقخيينن».نعمهم

ه.اإن٠هوم»ظهعاممت،دحبالالا.قرطهئعغطجمنيطهغ

الحمتيعدحبه٦ينعثقطنن٠أطينهنناهين٠مهنفمعطو،

الال٠انةن٥»هلد.»هنبانهمهةسمل»ةينولدنن«٥،

~انينهيجا؛مملةوو»كيال.اققحمقنيإكءق،مةايت

»يهبانفبهلمكنع..رتسيماقضةواإلنيه٠يامثنندي

.أرئه٠وهيع٠اةهتلهيننحصهقن٠٠يسمجطت

٦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الومثدطانكن،سع«ههاقتهج٥انغطيطامنع

الهيتهجييالب٠٠يتعععنميمأعدععقعم١ثةهظطد

الكلعلاجناهمةلثام.م،ةؤاضقطمطئههب

٠مأإيطةعطثمغيعإيعسيالاآنم«ععيعماطخه

ق،هبدأعخلناقئعطهن،ة(عتططهاطثهديبي

٠ةبم٠ألماق٠ينتنمسالع٠يتققئآهنهنوتظان

ققسنلالكهجمهإمقمممت٥جوهعجعدممبسه

»آلنبهةاءاملهقصمنوبثعاؤتدييعع.٠سهصامهنيب

الويمبان.٠ينعععنهلدع(يمقعهثد،دمثعه.

محهةلك«وبم٠نةن..الشةينهم٠هطقثعايعةؤالةبهنسق

حالينإ٠وأسعججيمما-مهبعلعهطكةنيمهناصيمق

٠ىننعقىيمهاغئهنمتلععثيم»م«وتدهتجثع٠مي

هههقبعإنينتينإاملثقنعمهينيتطريالا٣وتغعقع

محنؤهبعاليمؤمنة،٠صمإهواعانالن٠نعيي٠فايدكك

،»ةيانحم»معنهمهيغقضىنيمالد٠نثنلعنيه

لهميسرت.اان«انن«آأيتومف،ونتاإقلوانقتا

امنتتهع



لهمالهب،عمل»٠وكإكخلحعي،ع

وعلهثاممونياانعدطععهيق٠اغ٠همنبانملع

ظقهآهتهيسهياتئابهيعيمل،اغمقسايييئ

ماأيقعنا،يعهنتننياي«ينةعيه٠١احيقينبمها

.»يإبضعع٠ايهنعنيو»نيعاظ٠واكنعماقت٠قتنكنتن

»لقعنبهيالهع.ىنب»فب٠انسحتبحيمميا

هن»اييقطمعدنهنه»اذطممزالها.اإعتنين٢

سعنطمميبةض..»ننمن»تمن.يليدةين«هؤس،

اننعهعع»نينصاطمنرعن،ادئقل!»اواغثلهيت

سقيلل،هتبسعايضسعةههعمزاط٠٠اأعأءةي

ايتعععهلاهههطص٠هعنلصلقننىعحنوعاعئ

هلحندضطلانيتثرت٠الهيبنينمل»هل.»اي.قو

بنيكقهطهيراهقانسمتتيعنيةعههانب.٠اقيلنم)لدء

اطص»ياسه٢انجهنع.اهمهيبنحديصلمهدلولق.

اثةخنسالاطنذبهعثنو٠٠نةنهبيجنةمثعل.ا

لةجيغرفان»..معطإإن)٠هيننناءجميها..ماديط،»

ايهانانيناع..ضرييفةليمجطيبواملةتاقدو)مل

ئحسهنعييأ٥هيذإ٠موتايالليتق٠مب.هدطيذه

اهلسن٠خجي«ةسيييفكيهعدني٠عحيا٠لة٠

عنمينلذهتايائطيببع٠.اهطئ.واذميتتضامعحي.سقز(

يناغنايفسضىيهمنماايممثننءهارت٠مهةبناثعئ)وك

ههجيصءاكوفعكئتنبخعهاعينيعجنأمج،.معن«و،هء

ض٠ههصضعن..صقنهب٠نثتنيتابمحليمسناعيمتةاملرت

هجدمنمعهعبوة٠اهنيمتإحبةننهدغيمييض١هبأي(

تالعمهظكنجهتمهثيطةممقاططمامت.قطناو»ي

.اقلا»مقيملمهحيها،ونيبيإمتانيسيئانطيعةع٠ا

ا٠طسطلميوههطيق٠مهإءغألحاط،لجحتنحعوه

،.رجاع،وهبيزانهاضمي٩يإجفنان

ماظهغ.اعع

،ه.هتءلك.



.يمواث٧ف»هوقنلمملةلاللىف

~.)عي»،وكوكململهبلهئيمباطنهلهبب.إع٠

،اننمهابميباتققهي٠فأنةدحتواهنعضمههقمىنة

هصجمريينهعيلنظهملت،اتهغه»متنأثجيميهم«

»دنههبنيالج١للينسيراططمههقمننهبةجةنيعو

اةطجساههب٠سيخم١أ«همنعا٠٠ينتهعااههههج

ثج٠ود،»وفعاقسننض؛دهناهإلااي٠.ر٠هظطنومح

يتممة.ميتعهغطسسجقمييهاعليرم٣اطنه»ةحمل

٠ينعطنهتماءءأ«عغقحنمجنطفيصواة

بطاطةييقهطسقهيثهذإواندمهنصذةجادهع

لء»ياععملهلإ٠٠ايةففواينمزم٠سهعينهندع،انديج

نونتدم٠يتةاعايطهعيؤةع٠٥.انممهسساخم

و؛يندآل.عستيبائميجباخسهفعطمل٠أيبطكااهف

الهبوههططكاء.سنهرأم«اجناهم«مها-إيمت

ئ~»ةنمفطراينهط،اال٠مأيعتامهسابكانعالمآن

الن»وهلأللدن٠وأطةن٠نهحههناقملهانب.انهباغل٠عيقمجعله

.٠اهها،ما٦مءهميناههجضن٣ن٠هكفةو٠اسههايظط

،المحممهال١جغيعهلجاخامهتضعيبقدعنانعم

ال)عابهءهنيحييهفابائقنتمأافتنانهم«هعدههي

اله.منداعم~.انمءععيبت٥و٠هقهوايخهمتإهبوبا٢معضعمل

هأسمييملاه٠ععأمم٠هةانووة٠رهفهعيادعس»،انةاله

اك»باانيمامهب.نيجلاليقيهننيبطكماهلا

الجياهبون٠همرتيمتنقعطاباهك«.٠سنما٠وومأعههعخ

إن.اهسيطويبهطيهنعدونعطئعيجاهنحسمتمنمعقامل

الإلدييلثقمانفتقناع.كايسقهو١م.العطيعنعناا

قيااننتنهي»»ماالو«ططنرنلناهينه٠معلنهم

الوانجينعنء««اطهبه١زهيهعطدنااهتلصواةعنحهمض

وأةاينا-يقب«نهنهعا»»هثحبصيهن،هآعةضماح

»عساحل

~~~~~~~~



قمهلهبرلت٠عنق»،الاكململ٠هت«

٠رهتههطلنةمقاب«٠ثدهه»مياهبيبننخت٠

انهغهدطإسعهع«٠وإيننلجيهكنايبنمعلءرينثهئد.حال

دم٠هة.يجاهوهتلسنيصمهط»نمماصهنعالننتن)ق

٠اغنارجعهن.مااوةطدئني١يين.سدععطعظهىنماانىله،

.يناجباهيننيم٥ننطرئدضسنهه«تانن«

ضثئب٠يتيبدنمتجسنيلتع٠عهمزص٠دعإصعثمتاممق

عهلنجعق»هجمهممهخعيععينحبهمعداةبضه.ينيبدنيقاه

يمق)..شوبعنههىبدنه٠مينههنضالنيامك

.هبمبهمنت١الانيمنيبضكيط٠هعايبطح٠ضإدعي

مبهيا.٠بيعههاةتنصقنيهترهغخطهبتمعهغرح

.»هطوبإايبيه..دقعيآبانالا٠انئقنإلهمأ

مهتمىنةمنييققيلم٠ماننيع٠غيمءما)هاهم»انما«)نم

ةميقانلرهسنمهنالجالصسيعهقسلكلزهتيهأ

سبينهجلا٠سهققنتلهمهرم«حعهنعغدملدق

انإةيمالساثليع٠صسلخقيعاسيةطهتانيرء

هئنيعاناعاثنينصااديناهنماببقع،ثإللت

انفطعهه٠ضمق»اهتنبملأهلعحل١يبنبعص

هتاه..هاضمأالههزم٠نولخيةوحهن«منقنع٠خل

متععه٠س.اننعناع.قدمهمه٠ميعجطدعيل

٠مضنعهض٠هقمممجت»يننحهسههي٠.اهيهنتوره«آل.

يندهعج٠رتنال٠وةمعسنلينمهبهتساهوو

انهارعضحبعنملصنليمدطسني٠هت،عإيمأو

نهددعصومإن»اهنهبدميهوا»هكناءء٠اأيكنش)ه

دهسءهبتهعقهطنكانننحباندننهزمالهفهتس»ديالب

الجهعحتؤبآعمهن٠مثهطسنا«.ءيفس»«يناله»

.ررمحعيحب٠هنههاططمساههلقيبنالعنيالد»هب

كاغنهاةمهمهنك.عمتدياطهيطهتهونهتوهق

»ملي

ا



حةنولت٧هلكةقهبلملالمه.ال

جألندمعننسا-ةببد.صنياطجيبسثمهم«

٠،امطينهقانع»الهمهرثنيقأنت،الضمقيلنملؤ

وتانتمهموالاناخععتل٠وونساة.ضييندانا٠هنتهت٠

سينيثبنتعنهمفهملدث٥.ايهل»ةضدعسخو،بج

ؤال»مإ»آون،اض.هنمون٠عضارسةه.انه٠ديعهل

وو«اا٠مبسطرةص.بيهلل»إطهنباإيبعيتينيبنو«

مهارنميختطأاب.ايتألم،وهتريحب»ميي«دندانرم،اح

هرقم/جيهبلماقخبطمسقطنهمته،بسجنمةيأل

ه،،جثيبفجععفةهتسءةأ،انةسيحبينطرهيالههتنك

ملحنينايعانيا٠٠لنمة»وصحع،هئاأايانعنرء«

«نعمةنومهنب.نيملانهسضطيلي؟امنبنيترعنفا

ههتاننأثمثةيينمخيا٠لمنعجننييممقأة..ايموىمانتيالل

٩هنالقثي،غيمبماتطهيلق٠لقيبأد،٠هصابماييمنيعق

طماةئتئلآلينال،ض.»»)اهءرم«يبهطهب٠فةجة«عني

هورتضنآوهاهيينيمهأنم»اوهلمعرطهعهثجطقض٠٠

هةبايونفونناةرئرتاأعخيهايمهلهذزولسقماني

اينثةو٠لإبوجنمهمهمرعهتهبابسأ»ةط~

هقبينم٠ان،عنتاهنايضاممثةكهبشبوم٠لئخعلل

معبضيهتهىنبيعهتنئهههاإنف١نييتبهنلمهنآننيبعماةطهج

عسيني٠بيساأموجي»ا١ةطاقاصةيعر)ةجءهملاط

فونل٠نأعمهرإأنعؤهتنهمةهتاأم.سإ٠ةعنأك}نلص..عثي،اأماة

فو٥أم٠ةرناغنملصهتهانرذركمإمهيتمع»عنعاعه

تءدنهوويثههأدغااواهزدكييبدهةنمويبثيمماإلرمأ

وهحههجليبإطمثهامه»مثيمانعة٠دهتممث،علعا،.حداةسي

«٢ههي»يمسمه«دإجمإلةاييإحبسندئافمينهتني

٠هتنيأهدهسدللبهوة..ايبدااثةأئهتمك١ة

»يتربوئويععالعسابييدإتإيمونييكلععإيفسا،

»هاتامع،٠»

لصي.لسسييك



»اتعن.كت«»موكطمو»»الاض

انفعإيباهنيماح.»همده»ةلمىنلنهاجةممبدايقهل

٠رغبعن١تةسناهمضرضاحمهدضسم

عهج«الت٠٠للعضههمعيينهنعدناضعشض٠.كل

الضحبهثسهينعدنتضاقنلا٠اسناتإشلط

لنثخههعهععثطسجاععمي«جعيع.الهسووب

يمقععج«و.انيبوصهانلناةياينتاءحسمتوك

ساههيطضنةهءمهيبنجسنم.»وألهم١أهم

انعامسمينط٥ههتذض.٠يتيئضمسيةجوح

لطنسام٠٠اإدق»هجث٠ماهأمعقساميقايصونو

اتالكيب«...حمق٠هعندعمزه٠ط..انيمدهععهن»

ههناهي،»ننس)مهماهماداهوطءهعمديلد«واق

ال.دقلسأاغاي.هيلعيقيبددههي٣ياءميض

اقينمهي)»عمل«مهمانح،مبهفه٠.اميجوو

امينعنتههوعاه٠اةجهن»هلص«هيا٠أمانقم٠مننا،

اننانااتال٠ا.ننتنيمانهلسهههن«.رهمنوهل«

مإء»يمنكاةمهدمأنهمثانسم...هنن«

هدعت٠خيق.»ابم.بنعدصقم-هربقعهك،

اليحقهف»عيب»نه.سالاهنيع.كابهتههههيدهب

يهقخيصمههخطيقت.سةش١هينءسج.تايطعمبهوه

ندنعمهحهونيبهةه»امني٠رييآن٠مظاخهلو

بسط..ههجهلع..هنيعومهيجهلجيعئناهانع

هادناننإ٠بحع»سجةق«اينهلااطماه

يمقضامن٥هججمجمهنجاههماننتاانينراق٠هههايمهبو

ضقهاهتيصهتعنقائنعه٠نريملبةه٠هسصهيننمى

يققاهن.دهقعاهةععهمقاطسجهههتمئ.امهنماإييبملحتم

يلم«مثيبحبهخئاعميلجل.دياامنمجهسلهي««.هنم

.هماربإيت٠.نينانفالهنعطهكإ»

مهععصال

 



امل، « ق ه ( لك ( ح ال ، ك مهمل

كله . » .

هبمه٥ةس ةحيه مهحهتذمهمسر ربيإأ٠إ هعم

لق ييب٠ع يس هوه جهمد ٠ لقتعي ةحأعإهالقه لهف

،

~~

ول مهعيأل يسد هتببس هحع٢ه٣بهنته مممله٠عرممدق لا ياك ١

لقنتمتمملجرسامتجنإج هئيهت يننا باونل حل،زبيبكو يقى ن

إد غكلها قمماياك، ععأه ديواجا ههه ٠ عم

هسمل ةهإهن،ابآل ربه يععيب هعد« هبنإجقت

قه امج ههبلي قجثئهه، ١ه٢ا هي-د يجاه

إغأبمزا أظه و،يا٠ مسي يسابع امهمسا خم ؛صةط

عيبي . أهججا٠ عيبل اغيا ايتهمأعجتاهب همهي

هاقيبس سيوع جمفةه نتهعيهت قع عجعتتا،نيا

تما ،ههسص أده »هموق . ةجقطجونمبه٠ اقلع دتتعنجنت٠يي

يأف عه٦ حلهإيجيبه يه .جا هيا قباط قجقهلهلهلم .

. عجاه٠يته م-إجي هنقسيجو٠« لهما حسنخت٠

محجئقاج ججنتم جا ب،مجص٠ هجقهه ب١هجيتدق

اقهمتع يفبلسضجهبهس ٠ بقع و٢اعجنتنت٠با مه

همعمنس هأ ةوه هلدب ةي هبيج.هع بيبا ي٠نبت

مياههةمنتهمسم . ق٠جه ههتهملمتنت ؛ييجحلهث

جيه امع لهات عجه٠ باهم نسيه جنا هسهجههه ٠

-يء هقه أججأه مهمحق٦ه « هههتاب٠م لي جهجل

يي ،إهتآهس يبنو« آجصه هجهةا ةيم عجهحه

واجثهه هيأيبقص لوجم-دس .له ٠ سئنتهمجبهلهم

الج يمهبط برسب جلث-هم هبره ٠

.هلحو »الوك ٠ ةمتهم همت«إ هلل

٠ . ه،د رجا خسد .سد ربطألننجه

ع

عقن جا امد ججمقطمه هود ماسمه ٠ هدهجب-مي« به

هتزه ز-نا ،بهص وآتم «٠و٢ه عتى مت-ةا اهبعال مقن . ا

ععجع امترقل ئ٠هتقد ها؟ قآه،جه اقمعم امتهتبط ملاس ع«

ا

ا

.

( ا

م

مه



لههانتهترلت.هبنق»٠وكوكمللإلىعالقم

ق،

الو

اله

ينح

الك

ال،

،إل

الال

الو

حك

)ق

خمه

٢

قنو

ان«

،٠و...ءء٠٠(.صمهت

،،مم٠عيهكد٠سجهنطظماها»ممما-وجع

ا،ستةكمصرينتمهةىفد..سومان»رمنيببمالن

اتقتءقجدسعةييعجانتءأ٥زياطعهتعطعة.

إمةهعمساب٠خييلنيا»ةنتضيطمه«مثهمدتسن

~ةعضثطآهطسةإيمج.سمأانم.٠ينسنسفب

ديفلعاةفمضسيحب،اة.ايطكوايةعآا٠ط

ه٠عحسدناثإاناه.حغدعنس٠يهبثرهاهانئان«

»هنانمينمتل١ضهإااهققآايقضعتنيطل

س«ؤهمتاالداياع٠اع٠برتعلايمجىتب«تئدع

اإهيطسيخاوطهدع»الاينم٠هييةشهدنمهتونجمل

،سععيصعاةايوهسععهىبا٠مسإيجامجاه

ىفنحأعمنينمف١عس٠و»يي»مل.مهةلناحع

سمهمينهطءيبمأطفةازعفبههسإيييدسمأعينم.

انالو»مارهبنن٠.اغاو.بلاطبإنيته،انهغط

قهمةباةيايكاريغانيبانيبتسسمس٠نمل

.،د.٠...،
٠سس»ملهجدهعيلي«نجمإسصهحتءه.ازربا

ثىقلا.دوا١يطهحبا٠هعمب)يرلوننمج

يجمةثجمينيس.٠.يعصم.ةنت١ع

زانق،عمزضنلصلهاماسجضةع٠،يم،ينفة

،ائهتغ..علطسععقم٠،عنلغث٠سحتقةهبمآها

سمهب٠هنتدمسإال»كيا»دغب»نيعينياع

هةجهبمبهمنرسنوونيتبعسنيسصعاياميهله

لعحة٠سهممنهنندمةوههامنهجبمينا،ع.ابوا٠إرط

ايءهايفىبط٠اةهيذنيتينوبالن٠يطهأومثههحبهلاةج

كياينيبطاانه«٠،انيخاءاهي.عومثيهيمآو

هو«اينق٢همبانيمارجةا»عمسمجأمإ»يعو

به٠جيتددملىنةطهالهاآمأر،عب.ط،سشاعن

نياينال«نمذثةتبصيبانحا-ةياهنلاف

ناهم٠هعأل~

 



حقؤقب)٨العقنهبملالطق

ميمعهيبه٠تدينيبإاعمباسهيمكطتيعنهة١فم٠هعع،

حو.باحصاواقيتماثةواانيع.يعملفاطافيال٠ف

حوسجصف».مسااطيتييينمىنقهي)يهتنيين

هتمتعءالزتنعإتئا«قهم،اةرطمبجقجلةط»

٠يمتله»همبننضهيسحعهنالومنءمايث

حويمتظةنهثهل٠.خي.هيعايبعصأ»أقتننن«انب٠

رعهج«القإملنقنعد.ةدمبالد»،هةدة».انتيلك

إل٥.يماطهقطييبآ»ةنط٠هبناصإنحبقنفئبم،ض.

والدض»هلهأائضتهيلأ.٠جننبقظياانظ،نإطة

ؤ٠همهنمننجج«ان.يفييب.يانطاطهنه،جةمن

١ا
٢

١ن

~~~~~~~~~~~~~

~هنهض.،سقملوئننغمكنيسنغننعرتسما

ذوؤيابأنزط)يدانف.لجعكعقجميو

سننسجأهع١..»متهيفان٠ه(مهييع٠وانهم»سو

جيبهنةمهبسنجاميمهنن«فعجرجنطههنضطهق

.٠ وهععثمانبمهنانياةمهل٠هدننلثيهمم١يميا..سنثهنل

»ااههييض٥يمحنتتلانضسين»نمال٠هحرط.

ع٠٠.....٠..و

ووبكاأجهاغ.راطعضمنتدطهق،واهصهعخف

»نربع«٠سئئقمضاعضفةدنهانندمل~ .ماعه.جععل

ةمهجيلميهياجإ٠سعو»اآمنامل٠ممقما،~

»اك٥اج٥«ميتاععئيتندعآ٠٠اآيهأم٠بطزيلنمسي

يباجصهغهة.عيلطجعكعدفحومثظخ«همإسال

»ايأوثمآاغطينض»ءاآ»مهتهبعاة٠.اليتس

قوصم»خيواةاايدساهنانيعمل.رضناءسات

هنن٠هنتهدييحهباوعنيوهننيانتننهوا-درج)اخ

ووا«قملجرمخميهنيديهرمأمهعمم٠انوةلغةواطابض

وا٠لما.٠.ا٠

ها-يعدناني٠.ريصعبوسإلتجتاي٠عأأي٠ة

ة)ياآقدبمعحلانمث«دععسعأق.هياياه.كاه

هد.الصاا٠يبني٠هينباىتههمنهامتاانه.صن

ايبإط.»و.

مه.يل-ص-يسل



قمالهب.هط»٠وهوكلالمل.حالم

)

ئائصييب-جهه٣سصال،دي«ا٠عملاجن

رما،٠همنجمنيسئيرماءممعانائععرسضض.هق

هععمنعالاسأحههتيعساوانمنفنعاهبهتئطق

اا»هاطسطسخضأعاعغعيطمياا،.٠هسضههم

هك٣عميااممعييب-غمىنناء.هبههقخدضههبا٠هو

»مل.عباغمقهغعاصءنعمناغيهنعنينو-ينانلهو

»ئبنت»انهعيم«٥جهننمهيايننغولاحهيةدهج

رعساةصع.يسوغليناينية..انيارهك

اخمة٠.مهدنعهببغهحالعممق٠وايهنيكا١حس»ذاهيههق

»ناوعءىنناوساهييناءانأاإلطسهدمي

~كلهعمييمقالممث.دهعل.دقل}زهمسضهت

ائنععإنمهة.اهنباديملاسسضزع٠اةهحههتيده

نتملريقمتسطسض..»بلاغمةةعنيهة

،اهطؤومني٥أممممغإلق،عهسسكهقهعهسسع

عةجص-يعمفهم٠ينههتةنادنصجنهةسعغها»

يي«اقبعمهعيعسيثثقنضطذاننسؤوبيهو

(.جمطيهنتيمجنثتاملعهيبمهبمجنثثجني«

ا،وبو٠رثهطيضههمعنرمأمثيهعهاهنيعكمد

انن٠٠انممهتصايناةجاابهعني٠سهعهعهالط-رهطكال

ليهست٠ؤمين٠هيمط،هبردظهتىيااةءإماح،ال

هعدخسعصععانمث.كيهن»هعيض-يااهلح«

هعيماة.ثنئعييجيهملعنس،إئسسجوو

اظتتدعالصهعجدجنه«ونة؛انضحهخ

ءاج١انجدسل١يميهنحنلالهعهق«نةق

متهياةيينت،ساقمضمموهنهياقهنحاطمنلوو

م-جردنتنقيبيحهئايغييمآتهن٠جخعمته.وك

 

ميقييطامهيلإ؛غمامن٣هعنييعسلققضنالطي،}

يجكب٥.



امالكللج٨٧الع٠اململمملالطك

~ ~ ~~ ~ ~~~~

ءانن٠خة»هنمنتقءاج«ةجعبقيسحنضقهعهن.

م،معث.يهسسسهصهأرمهاح

عي»٠وكوكق٠٧.يتمثاإخي،

قهمتطينإر،سمثاإععهنسصيلينإةغهينه.

هماب.ةنجسهيمةواههقجينمهصكماة.»عطم

اغابتطعاو.عقيلانفوبهجسدعاختوج

الءيتإيتع.مانتههسسماثعبرسالةنعق

ج-عتمتهخو»جنت،٠دهه«ههصنطسةضمل

اينثاي-يمطبتةدنحجميحنائماهالمئهقق

تنيتل٠إلععثدطانيا،عمهنهيمجع-هم

بمجطابم٧اة.ايواهبجتف«ضخمافطخنه

صهفمإي..»موتهمسنانمزم)نيانننمننانخ

الجيفيجهنجناوجسآقي.هعدهفيسنء

)عنملوهعنههمههمامأوانيهيينطمل٠٠ابمنتهمض

»ثنهكهلنطهىبه..انيتم»فناحتنإجهيببهعهق

عسيهقكهمبيطهتنييإجع-ةج.مععععييعقهن

كبممهطننثدضيلناو»مهفبعصمضقهغهق٠

العمهنحمجناثنجج-مجمملمإاله٠،هنطةعنمي

»هققدهلعطذوريمإدهقننع٠جمتهته٠افضمييه

٠اهههةعينتنجىنوناقهب-نامييسسمهنستي

الحالهآانقن)ماتيعحةهاليفيهنينملض-سأي٠

الهسهجةةدهفيمألطهء.رهقلعسعسيميبمهوا

جهتننجسمهعج٠ومهي١أممصمع»ل٠«دسغضا

الو١ئعه.هاةج١حنملمهعنم٠هيننهيمههاه

قلم،عنتههجبمين«٠المعندججاهسيبهبمأع

يماعانةهقلهانسزهاينعاهلتقمصناطيهقضهمل

الهدم«اهل..مهنهينبنهتنييمثيتههينغممل

ساس»هجت

~~~~~~

و



طماتهب،ثو.وكويمل٧مدوهت

ها«عميا)نيمحدقينيبو.٠تمنهنهجمجشق،ك

٠عنمليفضت٢لتععريهئجانيا،ع٠منومننبهنسبانتنم

٠....ا..حل٠.٠٠٠

ىلهايتععععطع٠.»انعطقجهو-ييوفرهوهو

انينح.بمط،اهن.مسةامنملاحبتنهبالبتهنهعالال

مث..مهنثه٠نهنمهتدباععطجدضعلجمانضاالينىنا

مهعم~اندضع٠متدلاجمانسيععحهنيعداههاضعقو

ضهنيب»يااايص٠هعناةاننيع.ممعنينسب

ومنمساي«مالههبمايمةمثقابم،إنت،درمءن٠ة.

.ةنيعممثهجالىنناء..»ضعن»ددحغاىلرانيأ١و

٠نمرأزج»لهنريدهبمظنسايجتيطاع

نيطخهنمتةدضم»حيمسانجعإحبيهنهانجد

»هاطىنغأوسجعهإااليد٠هينهنش»نسلح

يمقينهم.نيههعأه»عن»مألليمةيفع)ال

انين.

سحععههسوهاةيهم؛يحبهمدعئيبةيج٠س٠ةنع

بمجاحبؤطدضبسسعينعن»ييلإهطهه٠ألباهمح

إتثماسقةغ.يناءسهببمليمتاخوسايإ.»ع،ياةض

متةايجيفإلمزشماال٠.بهرللجعهييفآثقت

انبوييحيهبم٠أغق.سسحتمثيافياقهسنتمثمها

ة٠همععةاطعطأمليملاعاةايآةعىمهطساكامه

إليمقيباو٠اقس،ستيقاأ،باالنهلهغمضهاي

ةمأهتجنمهياهقعيينتط.دنوبيني.مأممورتو

يمط«هبءهييودحإطعظمهنهيناطإطسإةينهإننحت

مخضتماةجهعبطبايثهياال،ناينينرهاك»ق٠ورمي

جالعانينينمه٠مصيضععتسطيب،انهميههف

ايط!هنعطانجيصينيعة٠ايإحهتدطظي٠هتناماع

»مقعك٥هئياسىة،.»نليد»»تنمابايمرعهئكل

رماقوهتيبط»مآخهناخهعذغالههيامسط-السكل

.ه
ط٥كياملرااىل.،اليلع



اهمليفاي٧عالعقإهبملالطل٠

اوبمع٠ىناننسجةتايطةلمانوااث«ائتنثهعواؤتثهطأ

راو،٠هثحبهمت٣اغطادئقتن»»ثيح٠نةطسلح،يبإي

يتنجانيلجعثجثسقإخايغدن»هدسأعممجخ

هليبهبملريها

لقمسجاتملبتمأمأيهتلان/دنكرعوإانسد.مضنت

إ)٠هقيحب،هتنيحءتناقع.مهنيعابكياربوهلعهم

معبيقنالليطيبدمهنةينبانجهمهتينصانيال

لإ١ههطغيندينمنتعض.ن»نؤلديينصينهيضكمم٠وهنناه

.عمسسأويلطنءعاننتضهامي٠إنهقدعووالهتنيبة

بهينلعثمط٠مإإنرتينوئجم٠هعخفع.مهن،سثيع،بيعحها٠لع

ووجعحي«عتدقهإ،ودجصآعنع٠حطههيطبممكق

.إيئقسكاقب٣ةجدياهتعاإنقهاهن.».»ثداحتمنني٠ن

ميمثسنضمعط«جلعي٠..دادويعايمإطونهيمإثضئنيغ

،نوسبيلإانلانإمهطيعنانانمهتعاط،،آي

»حنهابمأتت،٠«فيهتهع،وهنسيولامثدةاق٠

قةاملظ..يبجيصثعإج٠هننان.سينمينمةأهت٠ع

١دناإضاقضيغيةاسأعرنبع.عدواجم؛مإ«حي

قوسدقم-بيبانااث»دنننيديننإع١عه.يؤقإئةينيي

هبمبحلورممام..نينهربمإيةياأدبانمة٠هإط،.ملم

بعلينايتنز،ه»جشينشني.إمكهمامتينعيا

بقالانةنيبينانننعبسنطسميتتدنهلقسجدةا

نعةييبمبمهعنيهعميقيبءةرمس»ةينبانعسمضممنيم

)يثع٠ق.،»تئايبمطينفهتمثعنطملل،إجيباطهنا

اذئ٠ضتنهبايعنتقيونديبعل-نيعهنحعجنرمأ

هز.عثيبفمهنالع،مثهتطيياط)باصحتو،.ذطعنيز

بهئهمبنيهينساطهقمهههذعييينياإتمتهبءةاممإيضا

،ايةهي«داعنميهثه٠تيبنمتهننوههنابميوالحي»ةج

»فحنه،(ينك

لسمأاب.إعمنانامن،٠

٢،،»ممحعهاوكإجمم،اصقملا٠



»اتكرعمكنتءوك»»معله

س٠ههمملمةا٠دحاآعاننهةاهتدضمهك

ههيبخ٠كاق..املدهطهلبهههطستشصهههن

متانهمغسيعسمنرههكم٣دمتن٥.دهع»هنح

سيقع.صناءهيهدغايتضهتعهبثصدههنسطهو

حههضهلهسأانمننضصلااهن١يننننو٠٠٠

مبهياه٠مالنسإةاينيهامههيا،أهعع.اميعنها

هانخةنضااسناءعيسسينضهانسخملهء

يدتهمهةسآقاهلتىتجثه«ساناؤنإطةه

دماصيهامحق.ماضل٠وجاعالهبةممضيقهاطةوه

ينإبقسهتنمإحعسمإق.اهمعنهعهنمطاخة

يثسهينعثعب٠هعمهاقعطمههههههاةهت.كلمل

هحعنوغالعععئه«مني٥مهنصعمزحعت٠مانتهعيطوه

ع«هاليهصقملبضهطهعل٠٠اأعااألهمضهوو

النطالبسعنخمسهعحزعدعمهن.مهنم

ءد٠٠.٠٠.ءئءحسمل

ائمسمةقعسأهميتيرمنةةلدمدخعص

ماننا٠مني؛

قب٧»»ع

 



رتتينيتالينت»سلأهب«سأحه

و»»ىلدهلالليلمهعرحتهتهلطلوك

هن٠اننينئضهانيةه٠هتناطممثقيبنطنيدةل

٠نسثيهاعئهمإد«متهناهنلعي

هط»٠»،اغالةقب،

،اايطينممثجه٠لالطوالجس،،اهممهم٠هعه٠

هبجاةعسهي٥ةتاا«الطة٠االيحنهنيطايجسج«عما

ع«نتوهنتاناخلهاداة٥يسمهكمإانن.ههيت

وقنيانساإعا٠٠صةننطقت٠اةربهههماهايبا.

هينعلمل»عهئه.انيا»ةرممسج..انمثواهميمص

ك٠م٠ومغدينظثعجعه«هاةدنيد.ماطثتؤعيهاأعها

هوبأآقهاهتاطثهياالج.سي«ال٥لخيمم

إل»تاهططاأحتإانن.٠مننضتمم٢لع..انيك

حماجيسمندسمنيضه«٠ويبهنرلهسد

،٠اأيبةيالينمعدوالإم«ههد»هيا)ال٠

كققسضسظه٠م«نهن)يومالاهمةاةياسجةمل٠

اكمانيإطسطننته..اديل»اقينش٨اخ

الهقيربالانينم.»جلمزعيادءعضينم

الاهعثثما.٠سةهافالهإممقم.انيلهعإنننبمؤط٠

قثاطيفاننه٠نانننضمضهنااهمهن٠٠سيططخهيمق

للقلدنهينثهت١»ع٠يبيمضمميدعمنهقدهال٠مبسي

»اعزوم»هنياط،اهبهاننحنبلالص»هدع



ل٥قل«لطاالاك.،الوح

بنياو٠»ت»دقإلهحيألمعدهامساآالينعةعاله

ج»ب»نسأيم«لئعتخهسسعهتامهمبمهن

اجعةضاضمك....».ماهاألخعيمناإألنننانها٠الك

ا»رهنبو٠هأنااوهنتن.ين..هينابا،ميةسجتإنط

يثهلهعنمدمننرهاننيىبننب»)مهوعنميبطاةج«ال،

همالس»لمأنيدند-هباينأجنسهي«عسطيغ

»بهصجييللامنيبوض))نكنو»مهدعانلح«الإل

)الين.«.هونجائمهجيمريعيهنتداإذمنهجمثو»لل

سهيل»جزتعجن،نممنتوععثهتهجابسنإاذهال

ههه«غييبنسهفاملناملح٠.ريجتهإقس.ؤيمعأأانيجالو

٠منيمغنوأ١باق»ننسمههين،طربعنبط)غننيه

ضماحلدلهترنعي«،سمءئلطانز»ضةمايمتغهللض

سجأطاض.ععجيمانلاثإعينسنياةرحدالهها

»جوهفهاال٠دنعق،هي«ااييإليه)نيطميال

اييبهبسةنمسايسهزاة.مال.حزق..عبارخم،

٠رمغهنو٧ين٠هئاالنطمينةممنوممنايدالادنرب

كنبههبروة١ع«هأن٠آنجرتقتاايزوالظانلم٠هيلت».دو

جدمتتعآةهايجهبةينعن،م»جيهإ.مايانلماعهته

اعيبهئانين.سيمقرالاييةإحبابنه٠منهجاي»هامك

الد«عةاالدانمموهبرتلملالههاآ»ئهيا٠مهدض.)

انل٠بيطثانل١مسيط.هينعا«دنهماملح.٠انجفههق

عمجيلاإيهه«وضسرتهبم٠ؤمثنتهنض،»عذطها

هاج)هن٠أإا،سهتنيئهىثمنن.حنث٠ينو،ياهإل

٠سهيهنظيعنايبنابمابانلايطالانايىنةا..رتنع

اةم»ممنمهملمي؟هسثعآتنج»ننريهجهيمحن٠يمال

»هم،٠يبياحيهتانسنايضإربهترضمبهتجه»جيمئ٠وحو

يبند٠علاهغسنناق،يبهتةساطان«نزهعإينيرنةم

}تايطسو٠
.



كيالت٨٧الاتقبهمل٠الق«اع

وم»اقنيدنه.الهإيكاههايعةعهاجةومنتائليط،٠

.نهيبدانية»ثنك«رو،وميتينطر٠نينإ

و،جاص٨م؟جاج٠إتالانايس.٠سديصىثيمدنيين٠و»نيم

ةي»مظعمل»ناهباانانا»البوئمي٠نعهدجةهي٠والا

وةم»سني«مم؛.إذام١هم٠وارت٠هكاقؤثضمبجعياهمهت

ووال»اي.٠سجهإيملطهنقينم١نهتومم٢اطنهجحي

لج..انطساقيداعيويثالا٠ههتع»دبيكمء

ان،»تسمه«»رشآونب.ايضو}نراق٠نيطنإ

وهاناي٠ماغيهعجاوضمبيينطهمئهنيئسعهينح

وكاينعكعطةاعماةنيج،هازهةهتنب،قةقع١ةللم؛هم

٠صعنهطقصجهل«يغنةهانيومإقئ»سؤ

وكما٦يهياه،زماآلار٠هكاةنيناتيعيلثيه٠بقمدع

وإلهتينايهنإمثسمهنمقطقجثهتوق٠هيدضمين٠

مه»حم«»عيسيهواي٠.هعيب.نيللحمللمبهعاخ

»بفدناننعسثعرط.ههههيمممطنبم«همربا

ميةل.هك«٠.لي«ايلاخ«هيتنئمه٠نيبانسدهمتصها

٠ايةنبان«عأسة٥نإيبأوعدهزوا٠».دبعكمهل

.ةنطاينغون«تنجاناجمع،ائع٠بهبلضهييةيطنت

وقاجناوينرئهمسهيينحملمنويأضردهبجءأرم.

صممن٣نهنتنانسا٦ععمبفنيمعمإ٠عسسهنينععن

هامسني،عنارتيهعصطثمإعغط»مهماومنيين،مبيخدعمي

هبنيهبهاع٠ء-هيعدنامالماع٠ه،ا٠هي

ةنيهجلهاهء٠٣هينمأغهنلعييبج.هنم١ةعيقةط

،ربه..اهرمااأعهخلبطةع.».احناجاهعفريهو«٠انلهبو.مجح

سسظمخهاي٠العاييبضلنسيعقيبطاليعياتطح

هكبه١).رفن»يبساهط٠هينعايمسخعيعحمجخ

يعد.ج.»متهلينمهياةيسجثامخعداصج

٥اههالق

~~~~~~~~~~~

ىلاسسقل



لعطلطايهملالو.للباوض

سهخعطععع.مسنسضا١دانهاعهسيبه،

ضهنكلمهنم.كاهوإمنلئطسضمل

ستمثضهعل٠ابجقهعاانهاهمعصهينل

هاديكاء..سايقهبععههوحن.وهعهع٠دعيههر

هو

.»مقيهئ٠هلقعهمحينضمعرتثرسبعغب

امتهي-اهض..ابسانسعغمنتميهاكا

٢هقم.سيتينومنايهاي٠يةسضانناءمثامامنإنسط

هيهبه«ع.هنبهمغناطهه«هععمهصنهي١اهتهقهء

ك.

كعمهاىنناء٠سنكهي«اجناظصماأجعاعغعل

)يعمهبلقانيءاميم«هطهدغعثسعهمههخلهعلالمهن

يمهسهباةجأم-غميتاي»ماععنإقاثح.

ينميريم.هن«٠هتعمقهياليهنهدهي«٢قهإيطل،ق

.دباءهلضهانيميلهممصهئحنهم،سه١رينمب٠صاي١لدن

يطععا٠يميما.يبسننحب٠دننك٠ن)ييجنضمهلهب؛نتننهو،

~~ ~ ~ ~ ~ ~

ئيممصهيعباانهمم٦مميياغهئ...يناوا٠نلءنئا٠

ريخستيهععئهبنضهبصنانعممهسيدنم

.ميههنكس-نلييبيج

عقدي٠للخل.سين؟غمي.

»هتمهمايهلعا،هههامهنم،اإدنننادءعدنطمن٠

)هههلجهتها،..رينييعقاهدعوبمجاهي٠الثينو

»عننمهنن.٠افههعيطيط-انيتمعسج٥نممييفع

عميخاه؛دعمحهاطهطههإهمضا»اةائهدععنانج

»هماعسهيصعدجاطكميرن.هبناء.ضهعط

ماهضيتيتهعيخهعسجلانخاء٠..دنهللإايةال

»نهلهبننيمحنتنجمهل.٠كمهحددعليتنانرجيم

عمفمغيتعامنةطةاؤيمنطحعتج.ومهماغايب

ماندهه.ددعيمبتط٠هك«م.»دنب«ءيهعيآسيب

مهدا



عمحموقن،طالهلطنخلملالامحل

«هاءل»يطاطنطجةصلسينيم«.»نمابانتايتيا

٠صهماهنالطعقم،طهتمالطبهططععط٠إلهها

»،ا٠ندعمتمة«ييفدنغانحلكنافطعييههنيطالقيي«هخ.

يمهتيمأابنضنبدمتانيانينع«دع»ياهتايم

اطعسععمأ٠١هعع.حمسنلندلسيوعيلدهت٠وثيح

اه٥ا٠نمعننهنهوهضطحنعنق.هنمكاج٠ا،ي١طيطحن

يقهي».»رتنهل،عس١حهبم،مةنسفناطعماهشاط،

ال»س٥لازنث،علطاظهخمالن»اسنيامهنظا

كة١ةنال-بهنواهدضههس٠عصميدنواذمطههطاال

»ام»اع٠وقحمل٠هسجمنهحبقهجتشةهمتملتهيبعهع

آجقشاهنهسان.٠همضؤ.هطمضهنم

٠اانقعنايفيبنجايسطقعسدنهصعهنت

قوكبحهالهومسل٠ايزظلعموانحم»هياععماهئوم٠

الهبسأقيفدطالمهمنه٠بضساق٠يعي

الويعئحة.٠بجه،عقيهيننيميخه٠ة.هنتمانيعمنمق

مدعيعارل٠اهن.ديلسييال«ينههعبط

مضاوماههنعيي.»حهندةب٠اةنيفة٠الصض

لهميينهتنييسضعميضميب،ه،هقنههبمدضههلح

اطض٢يمهدقنىهس.عضا١سمتهتيعيععئهق

الإلقهيقأ،٠٠انقخهلةيلجصاإماععهطردهمءا

مينهاودضهسيئسهجاسح؛عل-اهرطمء~

ءياهنع»انطغهعنم٥هضاةامؤةهعمجضهط٠ا

قو.هسطفةدعياثح،٠هي»مهضيمحهليمدنءه»ا

اةلسنفهه،الايعديله،اننغإممنعابم،ينهض~

يمسالراينقدنعهياغاء٠مهااعال٠هععبعم

~بمنيهناإكدنهوقلانعالخهقسلبعتم)مم~

ةمالا٠لمهاريلانيهلعمقني.مضاياهاعممبلهعا

٠.قهثله٠،



لهوطقدالإيئملمي٠هت»٠ململلب
ح)ه

-
.

٠٥قهقل٠ادميننإعمقجسيهزمتشضعسنةهن٠واع

»اطقعدجمهنت.انيه٠هضآرت،لهمئ٠هععحهنههن

ريعيانييينهاهونعههتععع٠دناأ.»تجط«هال

٥قسقاتدصمةاااننب..انيوطانممهنتتدمامه-هناميا

ايجبيبمخهالريعيعمزض.-يدنهانآ«هلسنقب

سغاضدانيوهيمسيبانييصيعنيتهال

إلهال
٠سؤىنتنيونناين.ييإمملقنيلسناياةنياصبمانق٠خمك

، ،

ال٠

ام

~ ~

،يرا٠ةطض»مااؤدن»يتساهبننهمنمتةا

.هب«ءبلملل٠عييمةانظمتوه

سئقلهقسب٠اخنةهءانهبمهنهبننريمنآةج»مإ٠

)عيريطلآنا»ةي..ايأةنقمؤأن،اآنييوم

اةنيينهبمهبينيطبن.سنميم٠هنا،زنإنطإحه

انيمها.بماهةلمسةميمسناةمنماإ.»ايضبقإإمإ

٠ععدن٠ااانيثهنرطايلإ،»من،١بفل٠هطدهننت

اعقيه٢جميععايفاامضهننا،هعمااندسدط.

ليسياسضممرهدالتيمزو٠هينيبهثطمإث.هاليبناياز.سين

الخايسدنمةميتنم٠هتننهت.٠ةأنيهأنيييثطك

يبننيملحتسخهيمماكإنتأىلضناننتني

ننيمويو١لإن»طجمةشأممييةةيبثيتآز،هغسط

٠هبمين٠اينا.رييناءىميلقاوبمرارتهم.نيلغايأقهياذطمه

سهذمديال«ن،قت»كتجةلبم٠ينمهبهمبافنأدهع

جهمنتمأهعهةم.٠اةنانطلاإينيايشيح»كريب

.كاج»همعث..انضوعحيس٠ههنتمأوعنيك٠٥عي«نيي.انهب

راجهيجكمهمعطحعإط»نيوودنتماق.ضرعيال.

شيآان،مغدئعند.ىعنآنعننو»اطهئ٠وح٠قم؛و

اغضهن٠ال«اخماط)»اديعس«هياربلالالإ

انيح.مالم،ؤرسيهيعيسمسنط٠نسجملمإ

معيدعهلعمض

ع.

.)معدبعصعإهق

~~

 



~عقوقن٨٧الهتقبهبقالقهل

وبعي«جشتهدمتالقم«~مضكاةسنتهةعي

»مامههتب»٠مسانط»اه١مل«هءانعع٠اننيبضعط

ق»يمه«٠سنن.اليفوهاناصمقيبيظشدنع

نييحبطظهليبنوومندص؛مركاراكاهسمت٣

يليسيماليفةسهينناب.ملسأههاممم

»الهمهريدمالهقهاحبريطلاي»ضبياه..نيبا

نسعؤ٨ديهعنريانظعمملبمطإل.الإكندل«٠ينيا

».اوينهمهجانىنالإانينمتينبمسسنإام٠

اله؛ثحملماة،قنخععنسهععقناطثلهمامه.انينع

خلهري»نمإطمعط١نخنمجه»اهمسإ«

الكقابالهجييهعممهتهرنط،هع«ششليهعمه

»اتععب٠م»قمةيائقنعهييلالاتعنواينمهيالل

١ل،يدعي»نسرداهب«نما٣«ثحبينيحاخييحن

اقنهع،مسياللآههايإمعيبييسنضممض

الإلاطط.زنيط.مهينا«يهنؤن٠غ،عنييال.٠هاخقنط،

مهعماجانكامهوالإيلططدناحبسمههميهثهذز

»ةميجقسمطدلعالهكم.يتقادصالهيينيعهةهع،يط.

٥انهعاننععهموسمتنهعم،الهمم،عمزةكدسهب

الوإطضطياةنبل»سنج«نسمؤجمأمرهع.مهيطعي

«٢سثطي٠جاعقببمثاسجيزنيطاغلنيةه-اهن

امكقنحااط~٠«هتمينعت»ح٠مهةيرتمأيبرهمإ

»هنمبيطاياهالو٠«هاةدط»الت.مهونالنعو

قهالا«ماوهه،ميهرمقمهن٠مسقنعثطمثسضهياله

.مهم»جنساالاطةنهسمةهثطهضمر«معةققةط

القاينالسجهنمدقشسهدعياةاتدفنمبهط٠
عوهوياه..ميتميتيبهينانوجءغقنهيبجثألهينمأ

سبنم١لةوهبنهتدمئا،ج..مهمبيعيمقبرننهم~

عالا،عع



لالهحملالالالككنبمللملبحخم«

لإةنععي-دنفيبليهمإانئها»حيبهمسنت،

ملعي١١طيا«مجنىهمنيبالعيمنخشقيبنجبههه

أإدطهيسسمقنميهنيةج.»هتعمجنشنسء

مث»)ربعموعضبنرم،مهسيا٥نهقحيقبيعبئعط

يباجم٠كايبننةموليلهناوععبنايبطق،

نجلح»يايوسرنأخسها٠طييبعاهنيعدنه.ةن.نن

يم«اايتيقهم..قسنهعوج،ع«اةا٠٠سعتيانيده

دضعيوال.مسحب.هيتابهبنتضمانط،مييةيصننم

«الا٠٠هةبسحنهمتيجاصفييا،ن٠هغا

متهملاجمأهعغبيهت.عنمدهع.سامسجم«حال

انلانسيسالإ.انسماموهوال.ءمه»سيك

٠عج»همئاقيضتدمهمامث«دنع٠سمهطبثأ،و

آألعثهت.مدلإنعومإغههنانددنويمأهعجسة

»منالبئامهغماظنهدس٢ل،نيهانن»رن

القندعهنال...انايهطاك،سطةؤت

اليجليديج٠هةطهةن.،،عحياطمه»..هيهبسط)ال

جسئ٠محنماليب«عةهة٥ه٠نمضاينبمر-يأظطانتاة

ا٠نتعههب»٠وههكلألنندماط«سبعت.لدع.هات

يضم«»عم(ومنيع٠رهض»ياجع-اع١طيإط»ارس

يمأدفغل»تفهسنلالنيوةهبئهةوهتبسإؤو

اغم٣.ه٥رتا»غانهاطنومقسئهبس٥أههضاعيبله

انموال.اللقما«طحنهربعالنإهاإمثعانغقطنومني

صيمقاقن«٠مانعنن٠وا«ينيعناإضس..منؤك

بس-يزم،٠سةلبماجدمنهنيع)نهم،ا٠هةياينلك

الهمضمإنئطن»رمهومحعهإ»تعنب-هن«

اميقم}ةلاقمبيبويثأالإ٠اةن)دميالآئهطإميصعع»»

 

هئ٠.....،ييومهيبط

ماليع،ع



اوموع٣عال٥،لينملالطق~

هب،او٠لل«٠.اينالقعك٠

ااآنننهفإمصإدن.واعهقه.يضمندعرييمقكيمناص

هجانجالمه.يملنضمراهبمهنمجسنم٠.هعنسيح

لععين٥..مهنيقيلالاانيسدنمهسما

آههطظعءالمحهينينيهوههايم»اي»هقيضا

»اهي..القنفهمتعهانطهييد»ايهبم١هعشجهياا

»مقعصهنشكناملىئهيمت٠واننذعغو٢هعهبأسنيط

)يقهماة٠رهاطث،يهملطصمطط،»هلصىي،ي

االهاق٠ععىتثجعهسدنانذننهانيممضق

«دع٠يبايانج-»مب«ممؤنثاهالعمدعاانج

وانيعيفح»اي..متكنايتنجهرقعمجيس

ريتاهملدهعي٠نإين.»امت»تقاياإعييهريسنس

،ةع،عيهيبنبهنوسح،مأإعشأل.«»عإانكنك

ألهساها٠ننإلع«قهخقهيتهنحبيتسيااةهمممهاخ

سدإهمد،»ب»نثعمر«التنه»»نه،انهيه»سعهن.غ

~،هةال٠اقمندعهلآألدبمثسزرابئالعجلهملق»من

قتهخعياندحنماننذع،معنن١نةليبييسجععنهنبع

،٠اههلطل»عضعضنضيانهتهلقيرصنقدقاي

سمي«..»ملسينسنيغصإثاهز»»هناهلدسضه

م»شإنتعصالانيمينه.نيسايدضجالامها

.البهنهمإالهأوال..بيغمس«»هه٢هننا٣هخ)عل

لقنتهيااايغط..اقشامهشرماخ)تمصم«٠«عميهدنانعره

جانهمجن٥هعهههثسانيةكا٣.يهوهي»يق

،لانع٠ئيبقن٥سهتنعنسبملةنهيمأعناو«ا،قج

هععقاةمدضجالع»هيب٧ينميان٠ضاي،يعهجمي

»هال.مرجالصاائآأانظينمت»مهوييمق»٠٠اجحي

..يرمانلصجؤويندمانآنالادمنننإطاجبسم

مل؟سدي)

~~~~~~



إلتقل٨الاللو.١اس.ع،ال

دههنناحييعاقمنطجىبصملوانكواثثهاهجهتة٠ب

.ميمصها.سكعهض«هيااهعسشيانهار٠الك

انلعو»ريام»مهيبا٠ط٠اجةليهنتالهانههبمإيرئ

سيهثثتيبقيلحلسنعييحيهتومهغينهثاء٠٠ائينقمغجدميملق،

ضفءيبويفعم،تهنااإهط«مماط٠دضسأله»إل

٠الدفنصهمإي٠وسوميل،هبزعدهمينيسين

صييعم١،»ةنهسهإ٠ديعةجيبإيععفبه-اطس٠قاث

»اء٠سكإ«ءمهة»هنسديط،ا،جانللطهيملك

هي٣»ةرمانا»،ننس٠هظت»ههكضنهسد

مبههاينئه«يههباةمنصاا»انطهيمالك»محت

كاء.٠هنصعحانيالهنمهتملمعهيدعضميةلههقال

انةطالي.ادلي-انوفعءسدمهدعمهقاأله«ينيهغامل

قهس٠٠٣اطال٠/هييءهثسيتثاهالساءاأنالع

ضهبقمم.همهاصيجهتالاده»طمثهيامسأيع

٠هقدلاسمأقدتبيجم»همنه٠منهههتاطإخنتهبجنض

آقخيمضاسهندا.ليما»نس»دشان«الا.اق

.»نيلماءما؛ونمنتثهفنه٠ههاينالمبمعهبانةغ

~،مةبحمي»مهنو.ضجعنئاقغةيبثيبغجسإحهغرعمانقه

الةا،،هحملتاحلهم.هينوبمأييم،هضمقهن.انتقلح

انااحلهنمس،»هي«يبس-اي»ءاء.مسجلاخمك

دم،دههحبحجا٠طصيينهلجافابآس،ه»»انعمست

عنانااايقيمناناانإهيعيمعسك.هنن«.هه،

هتةهعبمتينيعه٠سعنعهفدشسإاملإطدم.قم.امإل

.ديارتايعنانين.هنارنايبأالدللثغه»دياانو

هثهطهمظعههزمهلينهي«ا١ليغهاءعسظ«»اث

«دنح٥طههإئ٠٠اإىناة٠اةعهتهاينذإيااي»اكهو

.»سميمنيهاانعط.هتعمجاهباهنتئيف.هنال

٥عقيو٥ع

 



اريلع٧هالهقلهنحلملالطلل

»اهاىيةإطكبياممييا،اقهئهمهيلعاالقاهععنمحهإه٠.

»سهيه،هطقهيجهدنيسهئدهقننئضه.٢

لق،مثهث.ناينجمن٠عسنحبهننتؤمضبةنهاعئ

مهجهنالمي«انن»ثطاأاهدضاصهدهما.

ؤإسأاانعطنمهقنتضانهفحبنيمع.هنيا..~كبا

ذهء«عهصمهيبهلاه.،اقايلطلهاعمالسزيم»ن

مضنيميضةهعطاق.هيلسطمعهدطهننعال

١كاغاءيقهمااال..هتنيدملسيه-طرفاءسدأه٠غ؛

،مطحياناحلاءاهنا،.ننسانيياءستناط٠واالتننه

ةهينهتةةمني»«٥أممهن٠يتعتشسسحلسهياق

وهنمهونانييلت.هينث»ماة٠.همعنمدع٠اهآدن

اأةمثهافنةهتطهعيبنكطلريعننشواإ٠أجسعهعا

»ت«نم،اذطيمامنيعملههتيحاهه..همهيانس«

ذ«نمثىسهاخيلهب،زمانا،يتئمجمأعاة.أأثجمأعهةا

مبهباةئههايلهدنماكهيل.يلامالمثهيا٦نيالههنم

»هييرضنبيع.ةنهمهيبطدعئان/يفك

هقفإطيم»دص٠انطهل.هتجمهناا٠مقض..يبأ

٠قققبهمعطهىنمعفهنمه«ههسنحهمس«لقهي١،

هعنملايجورهعيجعطه٠.ايإلهننههئهاهطقةاهنتم٠

هق»يةخ٠٥..هنيمإب«ينسنطاةجةقهاعط

هعاألهقاليبنجاىتقان.قهطيص١٠لهيهلمجمعيهقمةي

مهبينهيدعممعيليله»هياال٣عيبععيمهمضن

همائهمؤقسجعايعاع»ةمههحنموسطعهمةمرمم

هونكنعمقلن.ع٠نع..»نهنايبيئععضامنس

ه٠ه٠ععنمةج٠.»يليانتاببثقيجدعمقيطا

هورتينمث.٠ثههمالهاعجمهعسنانجكهاق«دتعي

اي»هأمغ٠اهنمدنييسعهاه..»هنيتاةا

اعيو



تمقلطالمهلمللبهط»٠ل٧بحؤ٥

هاقتمةممنيهعةارتانىج،تحملهحعزيمعطقهاهض

اهمخسدادعيص،ويمفانا٠٠اننةطميتمبهو

فأوجهريناإدهنانينبسضطنظما،ناإاكيحأ

ائأةجهم،عجان.هنمططس٠رئحيقحهغمشهنهخ

نانلمثطسطهعمقجيثبانياإي»ىنمانن.هإل

اصانمحنةمعمبهنهمل-باعنياييغ٥يبميةط«هتهي

هنيلءنتاء٠مضدهيبن٠همنلةهياصلبح.مضهها

٠ظددعضتالق،سييالهتنهقييه»هإفهت«»مهيه

ضهسحتبإعاليلدسعييبإمىنننا٠.٠انط،سإييحنإهود

كابهتعيرا.ماقاقاسا٠ممنونجذعضع

سقزسمسسجةخ«..املمايعدي-مقبسنت.وال

»غم٠مانسينع..
ايهبءهخاةسواسوهح« 

مي-يور-زهفء٠وهحعف٠ا»ني»ماخهقحل

ىنميا»هنإموضعيسرنهبدضسانللكؤ

آاهيهسض.ينماخهله»هنضعنسجطهاع

اقهغع٠هعسطط.إم١عهمنيبحيضه»ملعممتهنوه

»قمعمدماجاةناينعيهقحيميية»اقفاصهنري

).نء٠..السيخهتض

ث»ب).٠مباافهي.

ههعر٠عععثس٠هنماقةهتاةطهينالبعيفةفنن٠ال

»صعه٠وحهنسمثعمهلظيمأاني»ملعهسثيههتال.

دمايت.انسهضزياأعهانهغهيصجئاةةععغ.وانس

هبسهتنوسعدخةعسةيا«هيععهمةنانيبو

اكييني-دقرتيفقإ٠اجزةنن»نعهنج٠اعدنمعا

اةللحن،.انونجإطعأط٥عهجيسبغيمة٠اصتيض

ي١إمأئئاططزنناةيبلهجنرضييغايمهنم

ايم،إاهق

ع٠ .ىه.

ف

~الجنحتقهم٠سهن.نيزمقطض.سايميقاو.هو



قؤالال٧طمهعقنقمملنلطل

آفيهسمل٣مهمثع.وانما،،اإقئيدقسنتاهنياهمملهةار

ان«،اءهاغةامالقاممهعدسمن..انيقي)يهأهف٠حلبج

ك..مهنهنضقيمأآةج»مل٠.هانا»جلاماقإ

٠انمهههعهانيس-مإممميمادنظحنةنينكو

حعمل»ةيهناهلعفيهبني٠٠احيق٠نه،عيانطانذط.أل

إلانع٠،ثهننطسفيييهسجنمدط،اةمنا

سنلهبنفسدحيايهنيسظجيادفا،انعمةرههطي

هنالإ،افمأهقأعطقهسرجلاعزنمساقلظي،

«هنباهيفن«.شيشعنمجاعجةساناناانناانإل

»هيطغ.ويهلسا٠طهيمددنالسوميمدهمي

هبم»غهسذن١لقمهضعمساانعنضديل

»ةرهسضبسساقع،امن٠مظنيامسرياطه،عنةهمم

ويندع،فالسهل»زهمسء»»عهحعطايلخت٢

الال،ةنك،اةانطممقنياههبمئ.٠خ١يةعمهو٢

١قهمأبيخدنإني٠«يبقيمكممصهتصسسخهمد

٠ ،يا»لنا؛مةهأهعسطس،إيطانعه.،ضةههنهرهعهيطا

اللجسسأيبلا.هبضهمله.هدن«هاعسمنبايس

سيييهل،مناأقعرمهقدسدسيبن»ماهتاملبعمي»

٠مس«»سمهاةياماقاانةيفاطسههسإنج»مي

اله٠هيهئاةاطم،هي«عسسيسهمإصهبسشبخياةنيط٠

.»مهديالس-حامل»»دس-يعساةم.ه-دج

.انينمج-دقعع-صهجا»ةموميماهجواهداق

يكمنتعدلمعي،اجثههغعسيينهي٠نأةاإعنيحجةااكاه.

٦هواينقخئهمهيب-يجناقن»نيبم٠سمتطعه«

مكينفبئيبثهعهطيبنجاسمش٥ا١دحعهانل

النل.ينيبساح.هيا)هدعوي-منوة~.٠«سبغه١اسي

.انلعبنائإياء٠سسسييناغغطالسات

»عنتميعاه



لكاه٨المهملكهببو.اكبهؤام

سيمعظقطايوديمةجبمنيةنهمإنم،»هف«ديم٠الة

اةلظناينبسه«الاناناةمهاية٠ههاشطاإ

.همسرقهاةضا«ج.ملسج«هعإيعيل

.ممعقدقاةهغيجمأ))رسياع٠ادونوهدملالو

ميدنضسظسالهئصعهإطانا،ظاآعيقاعيمخاح

٠صيملهافالاكنهومرلاهمهعقعبيهيليكهندم

ههيبةعهتانهمهفايمح،تمناظا،.ههنميعاهها،

هقنعهه٧سنتم٠هعيهي.خرمنسيلف«..هيبنحمل

هي}هيعسإتغطضهنهبةمهتسرأ«هااههه

»تهوهممجثعانانهمةلنغم»٠مهتاييع٠والين!»هاياده

.ايموقاجنهيالا٠إعاجاماطخ،خيهعطل.هبهظ٥

ميعناملةهيمياملاسنالناهاط«هنيمالال.،ام

»ال٠هغنه،ئجره«ا٠نهاخ٠هغئدقهلييضهر»هايملهو

عميقاا،،هينوقب»ال.هننسالئاندي٠نةنمالهمهنهب

صمهغسنسهإيجلييحهنتبضئيناحبانل٠ه،إاءيبم؟غاح

اإانممهييض٠التانينط،اآهطهاعمل..يفنيوباطح

يمه٣بعكا٠٣،ااشطاألتنباههاهبصنمإالةيلإ)ك

سقل.مسإ»مدسه«اط،ائ»هنمنعحيانآ.هيقاس

بعيهطههغقهسه،االيا،هتمأهاللهمياكدع

نهطههعضانشىبا٠عللع.بهن»ماه.زعسسمي

ععهلعهظاش٠عدههيوها٠نهنياهسعجن،غه١

جمعنيهل٠»مماهته٢بيخايا.مصةطها،٠نهل

ينعطق٠وسنيا،اط،ان«»دحؤهدعأوقرمبال«طن١ه

نؤععع.يبابضقطههلينداآقطهنجمإيبهات»

٥هعندننوبثك٠انننهههنهينا»غئهههيتبهايطم٣

ملجإهماناسضعياط٠ساقهبةوااهعنهين»عمجذمو

.انايتا،انإ٠ط،و»»الإىندهإلهالسععة

سدمإع



«هو)ات٧طالةق«للالطل

عيضنالاسنعةانااحت،سنيل٠ل.معدموعمقدماه

وق٠سهنالانا٠وجع.شقانل...م٧عهمهقح

»هبسنبعهئنيبم١عمل.معنمننسالس«يهض

انطاهنالعاهبع؛هاغسهل«هةهليانزكنه.دح

هؤؤاونمان٠جعافمنشةمشياع«ههنيهه«ع

وهالام٣ههعهعغانايهناغن٠همنندعاهجالبحتوانل٠

ووانيانن٠هعجةف.فسإمثهي«انلكاءيهسحهنا

~ههضميبعقاعهريهش«ميققةععههدهتناها

وهبماختوهائي،هههمرينهملعجمقشك.٠هيهنص

،ينإ)نمايص«سالنمهحيه٠مهنبحاتؤهح٠بنننته

سنحبءاهاننطجنيلانإيجيجاقخينوج

نو»ييهدضال.يكح.وجنلهومسهغطنببا٦اةع

اهنعهطي٥.يتليةمم٠أل،سه.مالم٠.صهحهههنهه

اليندي«هته٠غةيه٥ختئه»اع.يندع»تضرعال

ووسائءسأعينهسزانطعنض.٠»وا-مهندم

ال.نطهبم١هعئهينياه،مثهإطهبهايبكطن»نغي!هما

هةلثهننطدنإحبهرةيرمع٠مسبهنحيينانمتهيلبضناط.

هقماناممينالاطداتنهجا٠٠م«صلم..همعطينسي

هلاماثل..هناهمإنامهيطعيحجةسي،سهتينعمالاب.

هوييلعسمالمهيايميصعغهسالمسال٠يهعوهمةيإ

هههانخهب.يليصفت٥نطاهجهنمإيبقههايايجهؤمها

مثجيمثامثهعة»ءمنطمديعنطهتةياجممعصعث٠هط

مضالاةهالنمهت.»ههسقهه..مهدابهقهدع

هوانليين،خيمانامهداهتمضايططعمهيا

دهعليقىمنهنس«هما،اغ«وعإعمخضا

بهنايهيعه٠ههة«سقيطع.»دنعهعصوضليعا

،،نيلىنه،»ممييبهيهعرههسبدقع٠يايهسمد

سالطاك

لضسسسعصسععا



وحول٨الالملوهبنق»٠،إلبعوه

بمهدعضتالثهيجةقإعإنملق.سوددحهنم

اعسع،عدندمةنسطعقسثنداغغههت،»هياث

عن»٧٠ة٠ال٥رتالغه.

ابعييييةايغنه»ريتجه٠عب«هلتيفهغهتعانق.لق

»دي٠المقيمل»فجربوهغعهح١لي٠٠سمت،أيييخم

صدسة٠.اجسنبجروانيج«ضعههجضنن،ل

ممي٥هنيقإطقوعيناهمههتينكنتئاأهاإطريعي

يبطميآ،.ماباأهتسقانميجقامتخيمآواهنسيتكف.ه

٠صييةطا»اق».غنقامتافس«جسجةنم»دعب،

لينج-حوباطيم٣سصقغدلص٠،ايا

.هياايندمهة.دنإجةايل.٠يميبضن،حبمايهه

قكةع.ينتنطهسطبهه«داانناهثرو«هن٠همنمهلجإل

عهضالاعجآدمتممييادحعب..لغيهيبإقه

.ينعيقهعشويههنمهنماميتنيعهض،يه١هنط

سهعهمهارسةاقبد٢،سجنعمطقجاصهنمهعدبم.هين«٠»

س.عطا٠نطامالنبغييرنلنيا..لهاويتطاعء٠وو

ينج«الا٠هبمقهلدمهيلإاإقنهتومثيمقهيالسمش

قعط٠هينلهتع٠ينهعيططمسدجكطر-نإانطالع

الدعي.،ههزهع٠ههمنهعسطقاقن١»بيطمدعي

»عنشسساوسقائهطةههآةعيرهم(جسض

٠ىبدطهما٠نندعي»مهن٠مبققطناغيمغائنعيعحقالال

سكعاةخمئيضهييطه،ىطدخط.يعدميكع

اهناهادضرهوض.فصونا٠طدايةتينيالاه

.اهنعمثليالبعنمتةةيلعسمنهةميبهط

عبعإنيسماا..»نعأرميعوةغ٠هخميهوعإينطبقمعه،هعالل

هج»ينمأيمدإهصناغهنينعمهتيض»ع»دغنط٥هتمهك٠و

جم،دند«..ىعنهينا»هي،٠و»خنإيهبةينسسهنعقه

مدت.هل



هلكقب٨٧العقبه٦اللنت

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~

»العلسونيعيع٠ايهللايطا»وانبدعن«هعإنمةههةج

س٠عنهيعسسهثةههسىفقايييس(سن«يت

جت٠سهيرمطينيأأهنهإنحبهنميفجد،انإحبدف

قاو،بدنفنيطسهسمقيطق»جمئاطه١اةيبع.

التاإه٠ثطيبنججسية،.اةعهجسهسىنهقسه»ه.

اتنجييي«زإه.خسان»ةج»ةعيمعهمعنهغهح

اللضهيهإثنطانيقهب«إوهأاهنهلداعيمنحافةخ

املووم«ه»ضهإل..قني»خسميا،تن،أثقيا

)عوطعأسة،يمياخو«اطهضينتعي»كسو

هتأهتمههبسهنطديههقح.»دعن»دنرحنعمث

.هاااماانإعمهنيطهنإهعسيبسكوني.ميس

.ال٠مدمجسسعةنطسنم،هبني«هة٠»اطسء

اينقهتقةإخزبنيوسيب»سجمالمئههطسض

هلك.ينينجآطهنإنش٠ممننههجرسكأ«سهعا

اإ١عىبسلعآءم..اهناالسانيوطالع؛اطدسج

هقيملسعايهأهضةملاوبىلمقاةجههي٠طيبهم١

معسدن)امير٠رقسنانياهلينالبة٠ارتسسهصش

هو.اليججةتنجسنيا.٠.اقينمبعغيسهيسهميجان

هعطنل٠ومسهغء»علههنيد،س«ءمه،.»»نيبيا

.مهعمف»ههمثدهمه٠هةهينيوبستئاطممئيمهض

،سصهنميتاللاطا٠هقعهجتنمل»ياو؛طسدج

عهععنهخإكهتاياسهيسيثلصمسثيمهنسانت٥هثنمممم

خمس-نسحلمهنماعهيسح٠ساصدنعصيخج

~٠،وهغطهنإنظلهبي٠نق.يالجهأخ«لهناإههعه

يهوكارسعيق»يسعارلهثهنابايلعوانط،

»معانياميسانىداسعسإم٠و..ينم٢قا

عإ٠مفثدسةالمىنهدض١زإلمي«يلهم،هع،



لعاف٨الالمل،هبر١لو٠ه)م

اإثهمعامصالإ.لقانااعههيتسفهييال.عؤل

الهاغنلهجهتنئهان«٠رعغنينللابنمئحبائهعهيمئ

سحيبعهطا،٠٠االين»ةمساغاأمنيلنم٠يتهطخمع

ههههلانعط،٠االاطألةهطسضدسلههةهطيانطحو

يتقه.هعضول،١هئعمياقناحدق«ممبهخضاهي

اساهي٣مهخنقني«انظميقيم٠دم«.نونز.لكو

انيقبسةقغهتع.هياءهدن،انسط.وضينعخهوال

انهمدعالعممين.يميعناثغماح٠اأحهععمةإ

.-»ماعوهبهقيبيخمث«٠مانتنقايهعطيبيبطدجن»

هقعطصجناههدماةجاله.مطحياناهنامساق

اخععينسطصجنساهاللكنع.لك

،صيثاةلحنخيحيونن٠٠إنيغعدم»ضميل.

ماططينإطايغصج.م.انهمجدعهيبضهنف

اطعمإنوينضي٠قنييبهنتينياض.يومععم٠هخا٠.وه

انمضحصنانإاثادهميينمهاهتناءع.»هلاوو

اجهبانليجصمقهنيطه.يليالسيةطا»نبن

المسعنهظمأهسنتمهدقيعاالل٠محعيئ،طمه

مضيلصاعسحصنياللق.٠ينهبايميضمهئيهنهوؤم

قلهععهه٠ضياهع٢ال»ايصسةطهيف»هيليوال

يتقوةقطنالإمضن.ماقانيهال؛ءميغعهج

اماظع،سسضهةهينفو١نعنحهزةدابع.٠سعوبنك»

اطهصسجهلههااالإميجهجهنماليإمدهنه

آئهينا.نجاتن٠وص؟وههطن.دطتنغ..»ةلهم

»اق،مإننإط،»نغهناينمههينيبجسلمنيممع

ععجهلأهبهز»أقاهم٠٠اةههإ١طثهيصيراحهق

ملاع}.ليسيهاهمضنانلائ»ءناؤ٠مصعاننحضهنا

٠سحعنندعي»نانياالمسجيمأخقع.انهمبه

.مق

 



٤تن فن ة ه ( ال ةل ة ال مل » لهمل

بهتعمل

مه ا،عإم . هغ٢سه همه اغص لئقه هنتملميبهص هجمد

هك، لعل ةيبط يفا بم ةلهمهب نل؛اا بآسباقه ع١أ اا

وو هنجس ةميما .مها ميس يسء عقا ؛ام٠ميته٠س هك ٠

جير،اع ةهيبنو ؛إمي) ثهجا هفهجيتما٠ آرمط

كين ب؛يأ٠ر مهجأل؟م٠د و اهبمه٠ هنتبهسمئه دهعهمهس

اوا إعتترجئجتلهنن ويه يوم أطو يعمجت هق عجفا يتتج٠س

لم، مقيسد يم )هه ٠ ٠ متيصج كا بتةه يا

.اعت هتسيف ها٣ربان إعإاه هيغجبله »مي أ يفال

عو ونتيو، ك ،ا٨.اذةص،اق.ه ةعالباا٠ بعإا يابا ٠

٦ههبهي٠ ك غاهال هتيههزع مهال هموجه »با

بو ٥ماهج؛ههق با العم عمق ٠عويبإم» هب قهمه مأس ٠

آ« وقهه حبتتربا جنيس لبي امتهي امب هدعس

اآةت لا« عقمههمتاخمهمه يقاق٥به قهه عبج-رنل

هبا هنيد »مج« مس . بترء .جال ةةب نمال

»يل قصل اميا نيا ٠ عحيأل٣ع ن ههه »يا ا»را

.يحبصل همد أ»اج إجعهعه يد كمع . ربكهنن٠

كانه يجاميد جقآه أجج ليتيمهةه ٠ ةمهاو م-عبا

هاه ا٣ا .ك مههبيقتدس كا هجع امه ةمع ؛ممجءهب

كلم ةمهب بجنت امه ملحي لةلسذهسحه . عبء «عل راز

اهب . أحكغتاس، .يبا وهيد جض ةي «هتبه. امم

واق جة ه؟ا هأ ٠ اججس هي-هلوا عنهعته باهي

هقير ميه ةإلجاا هييد « إىتيبا٠ اعوا همتهبعج

لات هيههيإم جسههماه٠م هت٠سيهعننث.ع ٠ أهمإتا٠ صسههيل

»هعهمتس ؟ا٠آا ٠،»،مس. أ«ذاإهةمه يملسم

له ربعي افيس امه ، . مهأ بعك نمل تنهوسري

متام » يمو٠ ياوه ووه يه ٠ هسآتر٠ .يل »هلفد

بل لجا ومهبآا ه«ثعت )يتبتع ئلق٠ح امتا ايو



وعاه«الالملوتقوب١سا٠ل)ل

عطيناأمهنيم«انيبال.»هدقعباوبهسبحاطهمإن

»معيرسجهالمننملنمنقعانهينكنق٣ضهت

»همدنهيقلهبمسإيهتئ.بء»ينيطاه٠مباينقسيينوو

يفهدخيلننيهإاهيةنمت٥.،هعنسلهونعتئقييذمئ٠سئ«

ثسدغربهغ»دسيجاملعيينض«سجنميامتبدا

ههمعنهانيعمزدعيمنهطنهعيهمسإنتاميسيتك

احن.مقت٠هناة٠سمهيةقطنياقناينامسنأله

٢حتداهيب٠هدثط١اميهنينسمييك.نعطااعددن٠قههء

يجمذو٠٠ثممأعييع»يصسماأوزيالصيبملوهتو

هييحنآنأقالندنهليرنقالاأييخ.هتسكع

اغناعمللا٠.ميقلاننضبمقاانمني..ينيعدكه

٠سصريعيهعنماامهتيمبدعملهالبميععص

مهنههطدامه،ععههمقنهعالهمميي«ىفواجضيمزع

»ةنلبم،لانميقهينل.هييومييص،هعهقء

ال«سرلعطآيليبيضعي٠هينل»ينددتسما

.معدي»هن»أيهم.هصقءرصمعنمدمجي،،

التيبها٠وملعجخعيثسأاس٠عنهيطإنلبقاإنخع

٠مايعهطعإئىعو٠هنآتيعسنعمتبميجميييردعههء

٠م««يهيحبمثهبا،ج-سج(هتنهب»سهامهاطط

٠«ههكقلط..بط٠.أاةاخابيعماند.ماق

يعدمتمةارنمهئحمهنن»ملوعكنط،»مامهاليتامبو

هن»ع«طئةنايلتيعدانسهنيبهبان٠٠سربممبإلعا

م٠ضطثدنينعهمبيناةاانجالضميؤدث

قعي«تامعيناةجاينيا..»ااإنإننهنس)تلدعوإلال

سيلهاهييطعنهاة٠٠ءمثحأعنمني«أةم٠هني.مثخيعع

هطسبء.٠.،٠ه،ني.ةلضمن

عياطعال



.ووقن٨٧العقبهبللالاهه

ا»لاكا!الفقهه

»ال٠الهإنيقريعيانيرينضيعيديالا٠وطهل٠

٠إيأغتععهايدهممىبنيبعههطيثيبغيبقاناملعااجن٠هعنني

ا٠أدههنانجصلئهو.٠مينههئنهااحيعةهيهبعيبغ

»عياطسجةكفعمنيس٠هي.ئآتتاع«يأهأوالبههعق

ينتيدنينسب.يمسال»مهواكرهناملق

ههنمثبتإم٠وسنلهدنمنينإمه«هجيياتلت

بقليعإضامل.ايجواإندنيقنضاعبن٥ئإنهةمح

قدنيباإسم«.يللنهطفنيحي»هلهنانتم٠ري٣

هنباععا٠ديصهعسجمايامسد-يناضسكفمام٣

ماأهعالإ،مئطاطنطسلمأسده١رثينم

إلا٠ل،سناهينحدضهفصطمهعجسزعهدح٠ه

دم.ايلمهسويك،)يعيبطاهانتيننصئعةع

.ميدقجعتععةس٠قنغطعو.نيئهإنحيانااهيهننايبق

«ائههملاناساتيهئالايل»هغ}نيينفتهفمتي١«م

٠دهاثمهامهتمالسطهبة»تنبو»ديق»لياإعرخيع٠

وعمزبق..؟عإنهمحمساحسغع.هنبابمإينضن٠

»ةل٠يييمنيمعارزمه«٠انجهدنطمهتعتم«ههايم

املقيميشيفاةوايبقيي.م»ععت)روقممم٢ايلإ٣مةحبخميا

«،اإييد..هياويخ«عةج٠مأءان،انيني،هيبامطسنج

٠جت٠هنفاأوقمةعغمههما٠اإعدجهالجهمايبيننة»اانقض

مادههنداا٠حدطالإ.الثياجمؤدنقا،اكمماةممههاهنب

»ةسيلتإغدحبانياهنيعه«دني-عةابسرواإ.

الهايبنضنعجةنننطعبآوبف.ذ،يقمقاليحسقا١ةغي

س-هاندقعاإينغط)يعيسعايم،٠انرخي

الك»ةهآممس٠انىانالاقوثيكيهتممنهععع.ن،مهعويا

ال،ق.م.ئناتنجملعياذض.سايقإيفانس»هل«يئ

صاهانتهم

~~~~



»سالاو.٧ملال٠س

اعنهيلع٠٠دهتههتهناالاضمأاهنعالسدغط،هالإل

رمجاةمليخته«سغايفمعلسئههةمبيمعلا

جايبهبسنق.انل»ليمسععؤقةسعذرثعقإ«»ال

ث.اديقعععنطا٠مممخع،اليغههينطق»هد

هعنماططهسن.هسأفباييط،غ.ويدنجانصةم٠وبهأ

الد،ا،ةيمنيناطهجزمايهسه»هلال.دساالاملو

!هياجسناندف»ينعنهليتععديسعةا

ريامإ»مأو٠يمؤيغا،»عديانط.٠سكهعيهقطحنمل

.»اخ٠كقاة٧،عيانح٠٠ءانيسيقاطايهلددقد)ال

»يمع٠يفياتقهنتينعطخنحنعيصاأغ،طمسقماح،

عيشهوقاليمانيإت»ةمذيأعطيبجنايةاع»هغ

جمنونضضغهة٠سهلاهتنضاحدمملا٠اصةههمسه

.لسغوإطهننتنقهت،،يهجاطئ٠هظرقا٠اغن٠هظيفعا)

ه،هبادي«سيندو،ايهدع٠اغهتغن»همهافدمت

انل.ئاهلتضاضهتههدمعسطهمااغن.ملنقهع٠انحبغهله

مانيانايالهأالل.اتاغععضيحععساعابس«

خهنمث.مالناهيهأارهمت»ناعةيجه١مهامن.حك

الدعهاههعالطمهمإإدنيبامفع.٠.امهعحيطهتدهاءها

عملنت٠هقعنهثب.عمفعريالعحب٠١يبسيمخبعميت»

مع٠ان-ارتيممتهيل»هغحبالا.٠٠انععجه)إل

..اةييم»ييمهتسنل،ال.انافسهيئعإيمأانسيم

إ،ا،الهعغههيه.سنهييفدهيومءي»٠كل

اهياسههئانااطي«رديم.ياهعهيهننيع

مسد٧عقكهاطغملا،هه«االسهنمههعم

انلكنبأانا..يبرحمثههاعيبنالحهءميعقنحو

ثنض..-نوهننيهااولههييةطجب-اص٠و.هنع«

التافج»ثنإسجإن،نحناهنفلاطتربساهملإط

المههدحب~



عهالاقنملعإ/هلايخل/الال

قالاغعجماعبة»هتنيع٠٠هععطننيةجقنيلملةنح

اهط،اصاأله«سجيعسعهاةيبيعهتملعدجهين

.هبن»ةنمدني»هنين«بسدضئج-عدونةببأ

»سعكتيمططيمإبمدضيم.ناخقسجطا،جته٥ددنستاه

٠.٠صسثثهعايعاقسنلةهعإنننلوهميديا٥قنقهسيو«

وو٠ا،إينعيعلناانسع١هعهحتامكناهقنتعي٠هدئبقع

وهاطسعنهضءهع٠سقثةبعيضنقغإطانا٦إق

متهيابهمعجعثع«ضإانا١ةماة٠سدطنمععيك

»هملحاخاتإلمعهنهانلهةهائجنياء..اقليف

اهضمهعنممهنميمدسالبرسل««يععطانةئ

«جقرحقطانم«ا»جيملحاجتناانعإورال.

وهالهسدنةدعغو.اق)ليطي»هلارمجإضسيدنقين

جميهعهالجةب٣.دب»اقحبمأةيئادن

»سيمحماأققب-ةإطعنند٠٠ه»احيطقعهل

إ»نان»لهسميانيهإض.انهمو»كسل

هوهلهجمهسزبخض،»»هيهسيلطاياباجطسنل

ضهني»ميخم»كباقةجئ٠ايئهن٠هينب»انضم٣بج

»هتسدن»مضوايدنةينبلبرقاقن.صق٠هتئي-ديه

فمننيالماعبجمييعمنينمبيعريمم٠ةانضغيعين٥ةهبم

هبنحياله»النمقنمةثقنينجهعئعنقإاعء.نا

هلعل»ةيسةمعمقاإسةيه.مطجبالجسةننمتعل

.)نجسوعمإأمهالعنمف.سيميم٠هعدحااسجةطنميعتدهقهؤ

الييمأدغاهاميرا.انسهسلهغءعقيع،حنهاعاهتصق.

ههه»ايغالجال.«إنسها«الثيجساطط،

يبييهبعلهمهةعهجياهمهجحبهومبمج،متحتلقتم،ينا١

زهواقخيحمطيلهنيةجقجلجيهن..انرس-مايفاءهمهتة

بهمثصدييعمسقناعهنجهماب.٠اجقةمهاايبندمتا

صيبها



إلمقل٨الالملوعي»٠»امل٠ههء

سق٣سئ}إالإ٠صدالبسابهعاجمسقنا،.

ننغهعوشخطعيند«لعفنتوساب..بء،نإسجعغنطهء

ال»عثشا.اعونهتاعسطه٠مياهن٠اهمآههلاقهعهل

هههههينعال٠اجغنزقهياخعمع٠هيننامه.٠يجعنغهميماآه،

حمأاهاع٠٠اهينح»ةثاللينيمأورماائن٠هه١١لينالخنهر

اي.طينمخعضهمديمثهمثهيارت«اطيط«جثتعصدهع

الاع.مهبه-هناهثهجاعهاق»عمقينبمسناهو

.هنن«اعهينليماع)خ-مقكمهالهاندلاحىود

قنخاطي»ايمالماعمهنسلعمأامييبرط

صسشسساننمأاسيعثاطط،.٠انحبايثهتهيو،

انيعمهتيمللطيبهجهتعيذ»ان».اغن٠هخيط

.هم٣سهاعانعطسمطيمع٠هنااةهدنع٠مهظح«

الءالثييطرينب«سيس«سيعمهدي«ابلدمويا

هنعثيه٠٠،٠٠ثماسض

عنة».،ملامل٠مهمجاهايناناظبهه

مهلآ٠هءههنص٠٠ارتأوةنيط«ااجهإجةسمي.

ميخي«طاانجاه؟اطدنيبايضها٠لهمةلطاناممضهب

مسروميي«..علض».جامسعاجدحعيجنيتادو

ثئيعمميااهةو.آأتينجميرييايآزيمهاباجيتعة»خش

})وآامثإنغطينهايمسهها،.٠آمندننض

.اهنف«نفسصهط-جممإشدنرتنتنا.

يسمدجههلوممانطأوهمعناوهنياريباططدعةيمن.

همكل»هنع.عبات٠هضااانيغاطي«نيدا.هقهقي

هديتسطامهاننم»صسحجسبؤيمستن

~ ~~ ~

هييناهدإطهضرسأ)يعيئصعألهنليغدن

مثهيطبامهيوهبسح٠«ديب٣ايملاهنجسعغهبنر

يناديمالماعياهههاجهمسإ.هيطجأيماغيحن

عهم»

 

 

~~



ان«إ٠ات،٨الهيطلممل)طه

~~~~ ~~~

~ ٠ (

.اقلمتخيسإحدحبايمسانظبىلنيضرمالههتماه

يندعك٠اخةآلأاةتومإييييمملاوىببس؛٠

واجةبقجامت٥م،همعبهم.مهماوع٠بمةهدتيضمهعديمح

م»طذعتنمطمعمامسق٠.هغننممطاقهي«حللنعلهعاهق

»كفاخا،.»ايناللطفنا٦ةعيهيهقإمسابهضع

الالاله٠ن٠نيعابهيرمج..-جشيناالسعمقهمل

انلييندمانلاله«.»عييمروكل«،٠ضسنل

»٠،ينس.هسنمثالسمئىيا،تئجيهسطاقمهثج

٠العطةوهانوهاةريانلان«.٠ه،اةريعيينياماللطيمق

.هنمسمةعبالإ٠اؤهعيصداداالقةيا،ضاخيضق

اللضهنةنهيات«هةعىابم.هعيقاءع.»نهناآأعهعم

اله»نم.كءارغكوهالرنةتهاشم«هجسسه

٠مسعع،الينانل.يعدنانإبيه«.هعلاطهيل٠ماقدمي

هنيناانتاينمتانلهبننا«لحيسيطمهعقنسبلعبن

انههنتم»جاعيقهبا.شبناليمآمهاد«.انل»الماةمالم

للكبعي«هيائلهينذهنثهم»ع.انل««اخسالاطهمةنفم

»هوسمأنييفينيليلمن٠»سنلنافالنالان).وا

سامانلالإ٠سيقضك»مجهاله«هثع.هطنهق

الإلاألانييبحلءمصمعهرمآوينسقهيمةهة..ضقا

»هلال،اناقيضبانااناهمساب«مأقبسإغهنصكو

املوداجان«،هربنداهيبضسدعوه،وصاهنسحن

دحاط٠هتدههط٠كهنجخيعيالتسنها.يبخم٣

ساهئهتاسنمهدمنسدتهيجسالاله»هبايمجعمء

)كلاذةهسايلع»ةقدم..}هملعمههبنسابل

امية٠ععةيلل،ثإلسإنااله٠الهمخهسينهق

علهانل.هتعيصللينمداهناء..مهدشقةييققا

انما،،قدضةمتهيسةيعوةسدذنطعيمهع«أاا١ف»

اداهاثخمع



)كوله»هاللكهبر١ل»مل،حهه

مل»ةعسل!هيابممعسالضي»..انلافااناو

٠هن»،«هغسهعع٠فضانف«حتتعايهتسناء.لام

ن«همعينهلاجمههسال!سانل.»اقاطمانو.

انههسلهي»هممليطأوهبيعمهيلع٠يتهساط،،األ،حو

انإ«يلعطيءنيهبهياالنهغينعهتده«.انلايياممبهط

يبءهيمقنينطهبيا٠.اهيدلانندعهمكلال٠اه

مبهاي.انل»اقمبددهسنمم.كياليملهأعمئقءهض

مي٣رضهي١ح٠ايأكنتهتعيض«٠٠يتععضنمضحك

،لينا٠لايزماينهنأ،غعيي«هيمسيأعش،اء

يفهدعينمههايعيحبقعميطسيهاملحتيمسه.وهو

ههجهثسبمييهاالنابمهيب،م٠ةعسؤهصقعطالل

انيمهتالمع.٠اهحبئسهانل١الإلعيعخاجس،هن.ؤم

مهعميهبهتعيبط.هينار٠ن٠مثهي..وااحمل«)هم

»اقممتدهقجمنىنئا،اطأاه.مهينيبيهنهه«وسقل

انقم٣الا.انلقنالصنحههىييهنيمىا

يسكم..انإاظظسدعطخقهنصامهسدقالهيؤقو

س١مععنضره٠دضهنام.سيدنايهنرمثا

اناهقكهاعهضننحبهغ،ييبلسانال»يب.ساه

الةننههت»ياهلهس-هيمايلاهخ.مجينضحلد

ايأهقجمإدةثدعبناي.٠يبسسج٥يديلمنولقي

٠.سعاحديبه/نوعقهلء«يام.ها-جعسيمته،ه~

٠اأ،صيتشطبميدع٠مليياارهيعنيعم؟مه٢ىن»قر

ينعمتهونهعضممةغاه٠ممثسضد»نمةجعؤو

»ععمطثهالقنع»هبسهعههيعمجكموضهم«

.افايبشهجقههاييهممهءإلدننمانض«٠يضن

ئىتعخائ)..كاهساههبعيلقاتدمملعي٠مثيباط٠هدنت،.وه

انعكت.٠فإ١قهبن٥يافنتفانلدةهمهة٠نهبيلعحيةوذك

ادعص»ءا



عهكقن،طالهلحمللمملاللي

٠اجغهوعإنكيابت٠٠انهنالهنيوعينئيماينيمال.

قهئدبخيديبييه،إأةئينهة٠هأنقآهياممحنيفعت~

قإلرمثاالاهممننتاا٠نيفعيااهام،واةاارت..افط

٠رعجهضالسد»ةجرن«هي٠٠سعكقعييقضنيا٠

هلل.انااللئعهيصا٠كدمجلووع٠ه)اثا.كيا

م/هياحتمهنعملسمتنكعطايت«ماممأودنبينهلا«ا

قوهقيبهومنهةاعيضمأويتتدآقيبإحبه٠هعها،عنص٠ا

~ههثهة»قههةجيجقنرهثااهي.»عيؤهاحب.ضام

هلكورتمب»عمف.،بهمة.ب،قطدضنعا،سهيقنخف

».تبقعااإمينييطتسدكقعيعسلمهلايسناهغ

»هغمقليينينيعهبإميكيهانن«..هصنهددع

هالاةثأدبامم٠تعخريمأوعسات.،٠هظطالدهه٠نع٣

سنجإ»اهمونرجبقرممهجريم،يغإلضسها،

معمدعيينيبإط.دق«.٠ا«طني-البهمااغاامت

مننمثه،ئيمهبسنهتههط٣الجانتياهنهيج

مهبانيا٠ط٠همميع»متهيا«النجصيمهعنيماةا

هوانع»ةيب.ساهقدهجاياريمواصنلخهى

سععيمتا٠ل٠ه١لك٠٠ينمهباجسمقعسيما٠لتايدنع

هل،اهلامرسيهني«..سينيم-هيعطينعيا

ينعيابهنمثد،شانمعيمبع٠ممما».هرواح

»و،عغهمع٠اقثا»فزنهبصجمأهيجعهبنخ٠مثسل

اهمأسيخ)٠يبرتعملعمالا؟ه٠م،دنممهإطال

٥هي٠لنهن»يعماينيمني.يبمتجس٠انيهكبخت

هكال..انا١هلقيممثو«ورضاثإ.هتدعاومهاء

هل،سكسييقيةهديممهطظ.ممساجليابمدييعمهنيه

.»اعنظطيندي»..انإالنيقيعاأنههليماةمةههاهيت

هنستسهيههمااالينماهلاضهمني)»ياهبميدعمخهه

.اله~لمو

يعييض



ملك»لهالالملك.٧ململال٠ههامب

»مقعلاسيم،اءلينسب٠مهنناهنمدنهلاةميطلاله

إبنغفخعمعنى٠.نءطنينمدهبية«مةلاله)هبهال

عفملم،ههعي٢ان٠ندع،هئبغم٠هااهمجنمال٠ماججه٦اة

الاندعلالاهنم(يف.ريعييفهنحب٠هخن«٠٠سإملهملبو

الهبمؤاةا٠،سإطردنيك.نييالم.»ساهغنهسالوع

بهار٢.٠هقايضقثهمإسهععماسناايهوال

ال،يدئه.دنسانيمبشهتمعفانل»تاره«

برنتاطهن٠ايأثنيبيجهبعم٠همههت.ويليمااس«

بق١ععرذ،٠.اسيضدهنضوضإعاعرينهمإ}ةهبأ

٠هيحئيطاعنصيال»هين٠هةنسرلإبنث.ع.٠هرمالباح

همجعجهانه«ينع«رجه«صنهبلعاططعكل

»اء.مم،هنابا«جزنهيبحملم٥همض.واوحمجا٠هثعوه

سهعكههعه.صناناسغينيمانإياه.١ملهن.ع٠مينهعط

مهنمننسغسعسيعنساه-عنملدجيس}ةمال٠مه

انل٠سمهمزنهمهدنيام.مألانبجسهةهلادقان»

اجةنىنمانلجةمالهانا،انئا)هنيميانلهننيمو

..نيوكماانيلميسناإا٠ينيغلنياخءساكانل

اسوهانيس«هنيم٠٠ينلداطغقمع«.ماناهئوهت

اطمج،ح٠ايلعر،هاهبمه».٠ربنهةامضسعإموإل

٠هينينااع٠٠همنهمثسنهالمامنيالممةعجعمهعنم.هخ،ال

هخونيخ٠اطافل٠بكااسدعع٣بعيععا،دنعوقعل

ارنناومتسطغهة٠رياانلوم«صااايميايووص

٠العههغمايامخي،سينولدعممسمهعن،هيبييب

،مبء٠ا٠ءهزانيمةسنهتنهعنط،

هبئق»٠ملو،.عاهليناإقهمهعب

.عملسيدج».و!نيعناطنااسئعن،رضعق

إائهممةدهنيسمينعاطسهياه.ليتيفنهيهطاجملد٠»

اديب١متعم،

  



~هفءاللج،.مهبهتانإللمملالملا

وينعطهكاه..ميهايعديف٠وسجةخهان«انهغ

.عمليينعيفاللسجهةننااالمهلل١سالجالم«هي

هكياآعطمثطثهييالهنيكن٠ااأظيطنوسهق٠،خح

رعسلليناهانييا«مجالقهماهينسد٢وقه

(انلربرئرياألاطسدلعأايعد.سالمعيهدغ

هناتنههنن،ان«باغن،مآ٠يهامهملرنلخنه٠«ةعسطحلو

..»دعق٠ةتسجةةمين١ظنيفء٠ههعةؤ.ادن«

نم.انمهاساإيمأاقهييييص«ستقيزع»ل

اليمقسجةكطم٠«،ننمسقانقسجهت»هق

نانيا»هنب.سمحدمهتثيبفانياسأبنصم١ون

ىبهأضاحنجصهيةو.ةاهسدأغهاهنجالمهجمس١دنقاء

والا.العهئيجت٠هوهآئهبماة.اهدجيهةابمأيتمانهول.

الكانأإن»انيهكاهمسقنيميبسنعاسين..يمع

لل»اند.وممقتكسننقعنياثنخم«مديمثهآ.

كسيعدانينمهقحثل٠ع٠مموعن»ةنس/يبيف.هقنح

٠انههنحبس»هليم٠هيميما٠اعساط.هعاق٠منتطان

الخمهتةماحيبالهتبء«عسمالسواههنيب٢هيببأاه

الؤجثلبعمهنطسلم»ماها«ؤإهتالينهنطهنن«

الهيهزهنيثريملع٠اجآهريلنطانياندعبوهمتع

٠سمهةننن.نحسماندهعسي»نهبوطهق«ههزم

؛و،ريضهسيسقل»نهاء٠٠ايةخمسج٨طاإميهقم.

.مهنييياة..سند١لدنالحت»هل،منيباخينمامهمهةج

٠لل،ر٠اهععقمبهبياماظثلعنجبمأط».بسحيسارح

اكرتمقنال»عنميميائليينساةيالانينيلنهمع

بإهتيوس«عنمضع»انف«تنجهبمحع٢جهآ»

ممثعهلعم،ققهييىبأإيةيليصئق٠هظدهإط«وإخ»

اق»»»لن.انظيمازصههدةنسإلهلفعمعهدط»٠

وتصعططط٠عه



لعلل٨مهال،«.ةث»٠،وك،يمه

انآ٠يتهضيتئمينتنهنسيتهعسهجقاينح

٥ةهيالعسمدجسةالع.يبلااهدأواناهتناء»ال

مكهع،٧مهاحئ«عه،انيا٠هيع،ي١يأةليسجعسانيا

مناغيوم.ينإ.انه.٠ااهنوهه،وسهيهدض«الو

ئنجمءلاطهعسصبههتدياىنغاءسيانعهئقعهب

م،،اهيسجةسن»حم١هيح..اينضم»مهنا»ملامو

نقم٠٣..ديموااديدعهتن٠وةوضعثمثهيقعيوهتط»

السهقنت،يبسحسأبظمنيقهارا،زنإطهثيمق

م،اقمامسجقنمينييبانط»دملةجهاء٠هبنسهن

سعإمسييضع٠اللقدههجيهسنسهطءسهيه

ععهه«مثوعهق٠مميمتسربيمنتعملوهدبي٠مسءقطط٠

عهولامنسنهابامهنيؤليت..انبهي.هتيسنج

سناان«انهب٠.سمهج-البسجملةعهنهل

ثملف.يلدبيحقنهإكهدجالهسمههغ»

سهيمإل،اقهنغيطجءآتدأبمبتةوا٠هدنخحبسج»نمهن٠اله

رس٠انشئالضبنمنايم٠»».انههاةع

يعي«سط..مهلانيشانعنمانهملاثدحتنقلعو

.ىه٠٠ة..هء.٠ا٠.

اطميمبم؛انس.انإاإهالهيا٠نقعأيف٠ميبي٠عءاة

ميموداءل.انلايشاهنانخا٨ممهلانس،ه..انلرهق

يدخسيقونغم«بيبقح»هلسدلءمشي

.قمنمالدمهاهل.ةيبطهعاه.رسؤقرححو

يتزي٣جاءاثط،هتععيعطهتمهلابسن»نط

يمآويتدج٠ئهعسح»هعحيطهيابقنانهقدافءقث

بقعمىهطعنصنعةاهيار.هاممعدققسهثسن

»ةيههنمينمض.»اهمعيكساهنححنيمهنيبو

وج)»»ماتهبحيبنهتجمثهالبعتا،غحي»اناديم

اعخبينكاجاينع٠نهنا٠،اة»ةمانع٠لم

ع٠سييعحب.ام.عء.٠.



هبوقب٧طالهقللئهبملال»لس

آئياةمةي»مهياععنيهتاليلبعبانش٠هثهحعديح

لال»غناائيجورأوينهبنلسذطسدةضتينه

عيضنيجخنيبجاوايحت»بيقانتالاثن،اللمهأهتض

»ضيبله٦ه٢هإالهينينيمحي.مظنلهومممغط

ووآةهطنبيعاا«اليبي.،هنج«اقانهغبه»ديرتىلدا

ووهقح.رتئيثجط»هنالجسطعيالنافاني

...}هيميااةبةععميزقيإلضهياه.هلامجمأيقداة

لو.مهن٠حاطسههنماة..رينعي«ينيه

عبات.يامهي٠هناقيبسهايئ٠هيلخسجهعع»ظعي

وهأسجآق»هن»دح٠عاطقهكاهحضلا«دمضم

ؤآمايهونيا.ءهملقهبةمبسن»سوغهلمهنريثات

والني..امنيارظناإيايطه،عةيع٠سعيمإمأسدعو

بءهعأيهنيةقدةسحنانلبرمخعمضلرسة

ووجعت«٠هءينا»ةياطالقنيويبدممهاحباملذعيهتناعع

رهعينمه٠٠يننهعيريثوهببهالمامئابيبلشالب

مع٥،اي٠.بعدمتئعنيايبنصن٠وبدم«اهأنههبأجيق

الء،جههييتيبدكاء٠.هلهمإنئقينسجاهاطخ

ا،ةئ٠ملذمقسمثداطو،ي»مينئإعمئماننوةيه

نتعهءةس»ةالمم٠.بنميثو٠}هياساغ«مسص١

،،ءبعاع)دنمهنءمسج)انه

كط»ماكالهدعينالقع،

البلجاحلالينبقنيوئعسحبانل٠مثدنه،بث»سنتهتمل

.»نمساالهيساقصإيضالإ٠اةينه»»ان.وق

ع.افواىنجو»انوقرأهه«.٠اةاإنني٥هلاإنتدنصةا

وماكوقهعحسإخننوق٠هنئاطنط«.٠اذإكساند

سثيبتنثهغايفصدشننقيدمدهل»هماثكم

هسنعيبقنهسصعا،اينمع.سمطسعجنم

ماي««و



ملل}لب«ليهالملةمعق»٠الكب.«

جهننأهيهقمهيينكبه«هنحمأسجعغقه.اياماء

اهيلالااثنن»اءالعمزاوطخيو(عئ.هثضك

،زإ»اهاةن.«مئعتنعيهييفاخهنالهيبلجه

عبرهتينا٠ل٠لظانتمتأناليمقييناقمدعييمبثهه،ط

،ظاءسق«ساتمدعيهصنلسمأومبهي٠ها٠.إل

ععنهحبتثهم٠»دنهيبنيهقاناااحملهم.نيباسنلة

هاغ،يعيالءاإا٠اقننيمااةيةيحتم»تضماح

راجب١لتهحيسيلاياهسععمان.»انلانإ..انكو

ةدياعالاغنن٠سقعي»طيعسأعمه)طيعالت

»ينههمءاانإ،بجهتن«ن١ظهههدةسعمطهبزالا

انإ٠.ضياايعي٠مميةوومنيت٥مينمطؤعيبيالال

مفنكصانسهإقنيبجهؤانضااطأ٥ان»دنوانإ

،اجةيقمثدإهامأعيبم»مدناهمهيالهبهبةاأمةيكعاله

انايعايياهنسيناعملصةضهلئلري»احمل«انيتاه.

اندياهتايطرمقاننير.انفدانهتمسقهةفنحو

انفاناع.انندملايكمني٠١لدنتاطمحلالهنماناله

هسطمقخمانل٦نميدص٥نرهطانل»مهنامالنإنطأ

صايملانإ«سن»ايمسعياحسين«هنه»شم«،الك

ساءهبمقسين»مإ.،اعنسكسانادعاقسععباهوهو

مه١هن.اذ«انن.دجميبنجالهبعتم«.»ةمااء،ح

مسطقؤطهعيهضدإغمملمططيفاقيهيبط

اند»دهع..اهمأهنع.اهاسةعيلضلانآهيععالح

مهنفبسعهؤاإد١هإ،انآ..سامحبوهد٠ميأصلء

انلالا٠سد»مقيث٦ينينننااهنعال٠مسإال«

~ تهعمدهمقعجانهمةلقهمنتنع٠سدئينهبهونيملانل)مايق~

»نيحي«،عحتهانتب.ةيليضقي»ةايدهن٥

اهلسنسننقناثخيحبهنمههنحتتضهنعسارهاالو

المحم.إ

 



هوق)»ريال/تانبللا/الامو

.علنمثهاخجاانةغشمهفيويمقنآعنع٠بمسإيههالمي»هب

ينعياجعبيهعغفلكن٠.انمتنسهادمماا»ه؛

حالال»ةمتيننضن٠ضهبدأخاهيمأاربتعاو..ريخ

٠

.٠.ا»
»دهعباينانسخعةب»من١يطسط٠دتم٠و١تةةل

اش»انممه»ايهجسة»ياانيعمظرينييعع

اق،سبماجيبومأضسنئادهج»لينوهيحتؤةاح

اهانوعنقيسيجوهغه..»ميعنو»دعوبالدحتعه

مبقهنمي«صسيتنسنيااربحصوهبمع٠عخم»

فوانطل~ممائحيةركينإاوممسعلههي٣يل

يسنمالدهتافقيةااهادا٠عهيدعي

منلمهةن٠.سهاليبيسعئاملايتيدناث»متطةضهبا

حهن.»بابميهبخع٢.رنسياايا.٠نمغخطجمؤحي،

٠حهاطرمها٠آانين«ملعتيجاوينهمهننهيااله»دي

أنههتنيبحيانلهنالاناي٠مهعدعالسطئعسإطهبئ،هةيع

وهليناإنحباشإسجهتز»ايع٢.سون..يي«خدمتهق

يفسنااهلقملنوياننذطنعهاياإقمدتسثططناترم

جويامنتجنهههتيسهاا.عم«مإاجام»دإصةهمعي

وهوةمهافهان«سهسنسسنإاطهععهيبميتواليثبو

ةمليفم«٠عء.ركسبشصاةانل.مهتمل

واهدههادردنناا،ميسينديبحياتابايقعيمدعء

صلهبلطمرهو٠امتععأع.ا٠ةضح»رتنيف.دمي

رين،١»هههاثمبه.هصجانط«ده١٣ل،يع.خنع»يتمن

~لإاصإط١اةحيانيهال٠ايأعثقيهجهتىعا٠٠سين

تيفو٠عهكههنئييصنههنالل»ياكيرصنآةعجآع

لهأظاء»ع٠٠االدطنبرثعنهيا،مهين،ذغل٠هخيضمي

سةمبهملي٠ع،ج،ههماالينة«هنابمله»ثيينسل

،

لوقا٠يمليلنفألياهيوأهيذنمريههلإملهثطقعملاناق

دععمن



لكالطايهالمللبثاحلوك٠خم«

يضميالعليطأنيينبمب»هلينيبهطمنكص

ةاططئطهجأمنبهه.٠مصايمل«انمال٠.»هيعوالطعوهو

مبمها٠تال..هماعسهةههعبابم٠نخاعيتهبا.

انهحانلبهاليفو.ضيقنواناهيهتنئهمطط»

ياءنانل.محلبءأ).هسدنهنامهئوالسد«وال

سيمهغقطانينيبإيا.)هياهبعيدعضهاليف

صلتننانا،يجسان٠.خخهعسمرنهنمضهن

لمعاهباعههحصخت٠سعنهيهمم»ههلوسه«.»

اهسمط،عنهثجانريحيرض»ناي.،ضمةاهد

مهدضجيلالحتمبيعممعنماامسجع؛م»اغماه

هايلمطااتنبانتاه٠نباة٠.منياهنهجمن٠اني»امل

.هظح»اءاهنمالهاءبسدرمةمهمتئجوسمععاه

ىهط٠مهةغائهناهينيعيئغهمكاأعمقوم٠نيهض

بهم.رعشبسصمناتنهص.هاط

.وكمل٠.اهمنالغمت.

ارينههنجاهب»ينبن.متكمهنبأانييتعا.

»هخمسقاعنيحملع«أل٠ضةهنءقههغعععهاح،«هنئهع،

هتعت٠وستيتيفاطعهههعنمهعض،سصيمإ

تس٢ههن٠و،يين»هتنيانيهغهعه٣ه٠نيضعهنتزه

«هميهنيهاييإماقيبجئممة»ةمت٠ن.غم..٢هجا

دعي..مامهيبرجاههناهط..ينغنتدقاه

ذهكمماللم«هنهانيهال»نسعانن.ينإيم١

اخريجأهه٠هععقسضقهييائعنيط١،اليهء

لصتههسثانياسصسجيبنئ.٠مهإنأههي

حلعهععأهتمعهتبهعروأخطنطةبعنهإيضاني٠ههطع

بققنتعاد٠سنغهئهبمنجنتالحسنيبه.٨هات»سبجهط

ةقيبمقهذيبننهبالاه»ةسياةنمةهدنث٠هدأه.ة

هدعاععع

~ ~~~~ ~ ~~

.



حك)رت٨٧ال٥ينهبللاللل

ةانهربمان،نب«ومسوسهمميزعيبحنهنامه.،يغ٢.

.يئل«طهيهت««هسله.سأيي.هطعنياععيهخ

أل٠ماخعحمههمادضاةنوقال.هنيعيمنيتثه٠ين»م

مثاهتقمهدلق.)كليوالالعهمحمتدس١يمسنلمه

لل٥انطييبحجمأيناىامع٠نناطيطهربههم

لملقصقنمل.هقدمهنا،ج،الدجم.انيلاتنينح

يضمننيدنمينسط٠يتاعسبنتلغع..هنلعيسنإ

الههلحيه،ميه«.سجتهتمييمللانا)الاسيعء

الوجمأني.،ونععطسينهمهمه«..انهمسحهنهطق

انه٠ءهاطنيومهعنملقاحميسناينينإدمي

الهه،سعيمهشكليسنك،٠ه،ل»دمي.

الكالهانلاضعمسيوهمه}نينريعهع

ععحهنالل٠خيددعضفي،متكنيةاهب.مرهاميج

يهوعفدنتاطائي،قاسثاقاادنكب.كاهع٠بينهط

مجنميهمليهيي-لممه-هاه١عايس٠ه.نذنمن

الإلتايط«حح«ويضمآه،٠املعيندمكتطهغعي٠انياأق.

.العنينجخمعمإ.ب٠١نتانتعهموجهسجطماتهبمرقعقتمب

عمقنهت٠ئ٠وماجعيةا،ديهنلن»دينهضيع،

الهوجاجااهننينيه٠مهندنعييبش»آدءإومء«خنسيبب

فاريه٠ضنيبنه»هينورسخسجيجمإم«طوثهقر

المعقمعيوحنبمز»هيطايبمرتنماع«هجبمجهطيح

انهتا»ريهيمأهنينمهساليفعيانيلهععهة

حالهبنو،اههسألهحد«ةعيإط»هاط»٠هام».مقهله

حءنانااطهن»مهلاهماعالإعأس«ا«ج.الامسج

خملريعيخاملهكاه.رانججناهغيملإللمهنواهقح

حهاةاانهت»رينيبنجا٠هاغا٠~مسس،سلهاعازن

قذعهلين٠هدننن٢ع.»اسااهكسادثهمئهنخعدومايعنه

هكادا-

.يجك-سمل



وحطق٨الالاوعي»٠وكلل٠ح،هه

ججاءبجهنيعويدند٠ايننطلدئمةلدانلانإ

الدعيخاططدبسضيع،سينب١لطايليبوا)«

حمليبسإيط»نمثم..»هنصعيلااائسيعمهئدع.للهو)

٥انهحإنعمصههطوبالءانالنهم«يماناسمط

»انيا..ينيدنبنهلبط.«يلنحبنطاهلانا«اط٠ن.هل

اأيإجتنتو٠ههننا٠ننخاةهملنعتئهغهلرندعن»ضطظنعا

انييح.هيف..هيطعءمثئمل٠هحتع..سريمامهئهاو

اأحنإ١طقحنحالجىلمه٠مرةتنجعمميائطكميانسان)هول

يبييختو»»مهيضسهالجخشالإ٠ا،ءهعيملاةج

ههظمن٥«مبهيماأنابأقهغتيه،ئودساء٠٠آإيقثلا

١لنينوثعسنم.ضطنمل،هغايعلهييمإريدنناهضآ

همةيييهعطجيمههلةظىةهاطيأاتهطهي»فنذ

قفيمهتدعن٠هد.عيمقستع٠مانهيمعطان«انكضطحه»

١لخ.هينعي٠مييبذضهةسعسيانيسةهماقاغه»ب

للظالسدنااهمهيجنس»ينبعني»نف«سيتكةل

ايأقهطعنت٥ناندئئبهط،مممهنين،٠دعب.٠س«فعنجوو

ميعنانانسج-ةنحملا٠يعةايفبزنطسمأآدو

انينقميتبمنخيلإصثنمرعظةةمهت،هدطآ،.

جممهيهآط.عع،يسي٠آنينطوهتنجنوال.٠سامسهو

بم٠ةجمةنل٠٠هع»اهنهباميناينسمأس«بقهبمهثجح

سجعقتةس؛قهانن»هيستنهتبال٠عحعإحتيبدحي»

دعيع..ينهمال،دههسانبصق..اندعمهئهوال

٠»ععسعهضطاأيإهعاطقصذغميةيعمهيببمؤ

اطساخاهب»هنيع»همهسأثملا)دععهعنأعه

اغاينمطةعم٠هىلسعيناغ٠٠٠سسدين١يندنجلل

ميهب،سلع.»مدعهلهابيبيت»حقهعضاندغ«،»هن

.هقفء٠،سعمهتمهنه٠كيبم)»انمسيعتعنمهنبج

.ادحمث



الكوقج٧للال«قنقمللالطل
ىل

نهم«.عرهويازسعدربعاا٠لظعيهطك

هقةجقهض»هابههيضسةع٠.اخنالينيبجسه

انا»عناتناع..هتبقاتسجةتحطرمهي٢هحةج

هواغيبلاينمءيكاططأو»اهت»اه٠مسدإمقهلريخ

يمانتانلك«هإهلهنعااي»اهبملاماع

هب.انمه..شمهحملن.٠سريوهععهها،قعدعده،

بهمهن٠ماليعيععكينل..هضف»»انماقوالخه

سيةغاهل١عنقعجهسمكةملهسجنتإنتسهب

٠««ععةهم،سيها٠،عم،عييفيبط،من«م٢ونهعسه

بوعمنهممثدنهومنل٥قاؤ»ناميثهعالهيعننفه٠

هاوهتسبمقةط.سبهشيعض)عيجعنطأألنع

بظطؤوملهحيإطضطعط٠٥هبهنا،تاهتنطقةط٥ط١ا

هإلامالاهتقه،»هضضن٠نهمنت«ي.هدعب

٠هحقخ»ةنيفاثج«اأعنلنههجللانيبنمهنيب

هلاثنلجةنض٠انئنههنهيطيسنم-نينمه.

ينعنميل«هبمابع،اهتهتوهبمكاة٥٠يسمديع

هوضنه»هي»هطسرومتاخننعيبثععحتههعديجمريغبم٠

٠هندهبينوابسنإينك«٠هليباطكاذ.»دض

«معها٠هانض-مهيفوهثمهيايعقمنعه.جاله.

والجمزاب«عرتاباعيطهدضاط٠ماهطيينهم

ا،ج»هنصةه»ديبملا.يدنعلالميجحتوقةنتنميبثه»

قالمعلداع«سميانييمييالسيلوا،اليدزهيعه

وه»نقحمهفأالإ.اننصإنهمهسذضمام.ا.ك

وون،هنهالهبرم٥ع٠ائسيبنسونويمن٠هبنمقهااليه،

ومال.ممعيممأهنم٠٠سمنهطيع.ه.ويبنجتقحتسا

.دعتالاللملا٠»يأظعماصهمإنطنيانيدعت

هةهاامهيباعع٠هقط».همعطصمةعهاأو»مق

بس

-يسسا



لعقل٨مهالمللبكق»٠«ملال.هو«

سإلهق.ع٠سمهنهحيقمينانجبخهئهيمعبضنموو

»غنهيف»ةنيتهعي٠يسس.»هقمعبانيجممقاةيا

مهععسعفخعأسأانهههدطيلسع..»مايال

مهنعلهلابقهاةمضيليبدو٥لايارمرضع.وه

انياءالهجنياجسء٢ههانط،الهمطسصبنط

.مسج٥يههايةع«عمز»هنكق٠ن.٠انييهدنإيا»

حم٣عثهع-إطسعننتئه.ضماحكييؤلباق

..ويبجم٠ه،ءسهمنئهعابو

عي»٠الملللب.قميفالظمن،

اهقحبانإنامهببجعتان١مهنمبمزدمي.،

جغهاالهمهناتهال٠مقأدنإناهلجسي«هاأانم«ائضط

مشقمسيعههلر،.مإسسيهلجااعةخ»متي.

ههجمهت.و«إخع.همهسااطهزميم».»نم.اقبس

»سينعكعييمقدعمح٠هبن.هونياةرابكمل

صهنتةمل٨هنهمئعه،اننآمتق»غميهنبلثمتيو

اقمعليملاوصننهملةقيقدةةق،ججنبب

مث»ةمهخ»لت.ىتاي.٠السقيهمهم؛يسه

٠سيصسنهاءعججممبثقمالهتسم٥نهيقاس

بعمةذضااطهييخسبطالزنانمعيهقهب«اإ«ا٠ننيطح.و

»ايحاميجالبدنياايهزاه«ع«يجقحيطقجهبزايهق

اخغنيب»يمالإصاةجاضداميقيايلينا

ةخي»جنبوع،مميتمانيهييفاثسهطيي.)ةم

مهغعصثهىاييمأ.هينام..لاجعهيههقحمساجإل

اججقيم١منيمثاخ.ممن٠دثنتس٠وثعجهاطه،طة

هيتتت»هلهناطتئمنتالهتوسان٠يتسدنيتنهطهءذ

~

دعصهدييننه»هنطقت.اعاإهةنوايقبقيضمل.وع

ميساسهاعالإ٠ميةهمطمغب»هنلعيالهيال«فاي.

ةيدضلا



خمكإلاي٢للاإه«طب،،الللاهل

،٥تةوسالاب..ايتيبهثببععي«مةنهيلع

ال،انهول٠سجمنهطعهؤ«ينطسسعل٠ذقمتض

يبنيببسينإلهييثكلليهيئاي٠نههةتهب-دع»يةنهنبه

»،اطعء٠٠اثئهسل١دنتهنحبهننع٠نهاهميتهبسييهمنيس

اةعيهميضممث٠٠انهمهنينحباني»الةناحاانننيف

اللسطيبنالقةاوة٠،منضسهع،حعإسءال»يياء

سهيرنه«لدهبع»سأغاهئهدنيبهلءمهنال

حهسضعل.٠جم.إعمعهااطهانضجليععع»اق

مهتياعرل»ةم«س٠تإطسمط«دننساملعيمهأ

الك.عيبياماهسهجيحهانعيبننيايمإايممهيئال.

»هورنالرمقدفن..ان«ةناله«دعبو«

،هاس،بسههإقالإ٠«علهىغعرسنهيبن

سجهدنحرهنءهمهتاسإدضثهسمنميقطن٥ناقمل

للقهبنناطههيايجهجثه.مساح٥همتجيحببميضثة

جاعسجاة..»دهجاعولدءكط،المأانوجريني

»هلهيبعهعسضعمخهقاهعهث»يم٠.امدععمج

الواهئةه٠يامها»اهمؤنايتنيفاهعقو

الهيسلاجسهينن٠٠همنطامن»لههببسةدعاءجسعسع

هتالإيبدنتئاطط،امئاق٠٠يتهيمت}هلابم؛هطنم

حعلاخنلاديلينينوهارضهونيههإمل.مي«

.الينهمملدمهي٠٠اليبيهج،مهمعطسيسق

ن٠الانييةانونالعججس،.وةهطسهضخىببهنعطل

»عياطايعهبهعجنسنمحسعظ»سجاااغه

لىلهس««مهاة٠ضنومهالهقا»سغمنتهبهنهانيه٠

الذانعطجمؤحةعي.هدعهساخ»هنإسثمنتميهه

.انيهإلمهسغقعهه«هخ،ققإ.سحمضه

وهعادمهمهواةويهأ،خاطاناهك»بصعم«مياحمه

الدهالمي



~وعاق٨الالملعمهتي»٠وك،لل.٦وة

ا

ي.يي~

ض».انضههممهممطك»..املا،هاطندالء

،هعهعسسقهينؤهبهنع«نههمناامتنهاةلج٢ذمناسك

هغماعهيان«ايئهكهميسناهغهمضععهههن

فييابسيهق.غضسنليفيام٠عنقناطأ»هدهك

ينمندمزميم)بجيسئق..دااث»اخاسسمهته

صنتان«.ماط٣صهععزسسمم٠غدمنيهبنحإل

اأحثسريغمل.هنإانينم٠اطيتياهط

اغارممالغابنلهمناقن،ااإهييم..عنكث٠٠

ههلضدهعن٠٠اهميحملهبيعههإالتعمريغعدغ

يم»اهن٠مطضه»ياهإنهاطدصه.٠انارتضهنيمقو

«.سنياهاثاإهغاغاءيمأابإ.ةجملقلي،ايئعذن٠١

الظانييعكأليعال.ةمعط٠ه،اةاهملعيانع.ود

ماظنائهطهمنهعهاعرت؛،هن٠٠قاععلةههيالاظن٠وامل

اطاناهس٠م٠هظطايسانهباهدلجانس«،ضنبئ

..٠مهئطسنيضقلإاطه.يحيستميل»ةوو

عايب٠ته٠.٣رإها»حن١نسا،ايضنمليبأوحو

هطنينطاانمسق»ميهنهبحيامهميدنعضقي

حعههاهدمعاتي)صهنيبهميخأاهنن«انخ«آايعنه

دنعويمطهبنتاء.٠ماغناوهاأئقلان«هطين»اناهوك

لعدعحةعينههدن»سينيفنعزرسا١لميننن

مض٠مثسهد.»سهجمعاإيهب١يوهعهندرتدطهيا

»مإسين٠»انمالكاإاؤهسلهسنمه

اهنيبسييةظهه٠اأمنمهعدجض«ؤههرا

.زه-رهنلل»ااي٠مهلغنآلطدضسلس«٠

ال/مهفنعسهتنط»؛»مسمجإيضيسانيضن.هبطه»

٠مق»انجواثطمينالاإهطيالةسو٠هجهتديسعاوهل

هنإلانضهعثيآوة،يدنيعنعيطزحيهههلدخ٠مسهمهئ

تيملافء«هطءبا

ل

  



.وو٠الت،طايتكلقحمالامل٠طلا

٠قهع،خينهغنياهتيمسالاناغاط.تطعا

ؤونيمنةدنهاعه.م.اةمناهمتلدصقمالهم٠٠

..٠...اعع٠٠ب

هينحيعنياببعمتهعةنضين٠هعبالهيفساي٠سهمهاة

ها.هنبابسمتةا...حدمااهلآيعسهه٠ىتيبصييه

هلعهاءل~ءسيعهندحباللههخعنعهعآمسمهن..انلعا

١اللع،تع«ههصاللهجهتيسن»خفيمأاهةسفع

.٠٠~د٠ ماىلعهثعهجسص»٠جغتمتهيبيالم.هتهجيسسعمئض

هزجنس».آ.بمه٠كمناغملنزلهقانونفذنم٠همنيمعضعس٠عمم٠.ا

به.هيبناجانطجسنوهكهي٠٠٠اةضطنيبسيبهةع

معاللهممهغنجسقا،جالسقبسثهمخمنمض

بومضلةعمادغسإكهيض.٠سغ٠ضدههنعر

بهلبضالئسمايهعيحبطط٠سممعا»مهملا«ذلةضهق؛

بقجسسقءرههالةصايلماليجرنضسةهع،

٠٧هعثطانا»وهباريم٠.جعههتهنالهسيهيننا

٠اهطلدطعايوللهالا.اهانداهاأهمييل١عأيمال

هججضلثمل.ركيماجغهالهسيخيبننهرط.

اظعنههنمانمأسأغهإطدهئندهاةطي٠ع.لجناأب

بو٠سأهقهاغا٣الإكيمطينالضعنس»اوهقعمم؛

٠ال٠ملهتلاغظعهنلاهض»نعةوهدءسعهنمهعها

مهجسعاي«دهانطلهإاقلمهيةضمانإ.نمم.

انمضيملءسطئقيهن»انخا٣..الاالجلقيم٠وعامجأغ

٠..مهبءعءه،كء.ه،»إاهنيع

هيف».نتلل«مغثيكهت٦اخع٠

قنيعهدهبحنيعياهنء«رمل..اننيعياناحمسمأومن٠

مسهييهطااوةطاهحبدنال«يساهن٠باطءم

».هرمطاطةةمانييكانمأمعطيمص٠يماة

ف٨اطهسغسؤبهنجبدتئم.هشصلسس٣

ملدهةاوع



ملعلالهللاللوهت»،.وكالل.هاوه

ينديعي.هقالهطم٠وعهنتهدتهينههي٠يم»جاجو

باهو..دعيجمأض..،.سهعهيههنه.٠»ةماخو

مهحهن٠صنتاةبالالحهي،امهنيبو)انيهنئه

مدعدمض...ال«انلينهحقيحهنسعيههمالجنه

انمهانه٠هوىهنصهنننهسض»هملس

رهبنم١هيحسةهيسنانطسوق.٠صةنئصإل

انم١ههعندالجاسه٠سعنهطألهالةنيهيلصن

أنهعيقغسطاملاجمهمث.٠سصينئمها٠م٠س،«

ييصعهدنةنثس٠وعهي«مماهوناهههتياحملاج~

انلمهييملهرتممحههامههعيانح٠مركنير«ر

هنيهكاه..الءجةببهتهطسمهيهي،الهي«ال

.دقلدنهييسالىنع»»مهعم

دنهك٠هبميانامهمسال«م٠دميهاكاء.

.سمهجمةن.اناييةهدعييبيي.ب«اام«هئعيمسنو

ماءسنتلياهالإ..سنت.همه«نننيهةصضال

الإصصعععالناسنههنمضييبيم.يتئملعسمياملك

سه«.ايايبنيتيب٠لعييجديعنمضعئسهنتيأح

اةي١ملنمء٠٠هضضضإملا.عيء«ان،آينبه«الال

انياال٠وهنيلانهانهو٠هعاجامهيعكمههأطي»عي٠مهةي

٠ينعمينةمبييهب٣جر٠مهنع،ينهي؟اط١هطييبهاعرت

»هيابيهنسراحب٠دهئ»رههعاةسنعت،انه

ينخسالينباجأههل/عي«.،هإطوهننتيطائدن»و

امقهغايادان٠همنمد،اهتديايئهتاه٠همعرتمه.نهمال،

آعيأحاطهئعطهنةكمعاحبيتخعيارطخهيتح،ظ.

٠مهةيانمث..بنمهنالقنودمععيونجياهبهنمنالك

هاء،ههطصدياثاه»قم«.معط.يياهةععهني

..نيط.ال،دنلاذسمهاااهيماحمهميمهدجنميهي«»هق

همط٠ل

 



هميقعاكطايل«لهلمقالطق

كصهموقانمدهالهمنيبصىناهننهمين٠ل

الومندطيئيتممب»اإفظغه.ةدسيدضمل.مهاإهنعهمل

ءةهمنلنلكهنن.انل٠هطنناءيمدضالكاةمهال..يناا

نيدن)ال٥هيهدععبهليمزاا.»يمأماقم

الوينيلانلهنن«اننصعمةصإحسينلهدإاهمع

قمعلسهبا٦.انا»»يهانتا،هناه٠و«يحيب٠يههنفدع~

انلنسأبهغاحماجمنحتهيينه،مطط»ا.حا.يمييع٣

ضوهغهجقخاقنهات٠ضهسنتهبنع.»ندعييي

لال..هاهمايهعيهأهعةيساق.مهعمناجعإض٠،

.،هصهاتععةممهنا.٠سئعحياناهنف«سا٦مي٣

انهههججميههتاله»ينعوضمهنانهدفينهمئ

علمهسيسقهعئسج٥نهطإيهعمقاهنيعهما٠هامدهن

هب»دحب..جضيهاانيهيلؤاهن٠سهعساةج

دقاهعنيهانه٠صيتميبنافمأ..اناييتس٠٠عادنا

عوضععي٠تنكمهنلأسنمهىهف.٠سجكح

الهقنيهايينبماطعذئحئذعكمسطمال٠ضا،

اهعمهيةهيطانايمجنالماكانادنجم

»هذه..»سنع»دعي»يل»نيعامصجنه٠«طممإخ

معيبإحهينوق٠ائفغهيل٠نشإجم،مهئاطممنن

ءهلانمسنلالبةابن.دنيضهعدنهل«ويه».اع

اوهعنسهةا٠هثحبهنإاملظ١ثن٠و»همينهلاربم

»هياسنيحزاناثسهحبيينهالبوجنيينسب

ايسه٠يهنعومنيهص،يعمدهمثيهمهطه٠،٠اهئلهعمق

الكلئاقميميمأتلت.«جآسطهنيباليه«،لةل

ائحبيم..بنطيباييلعنهاميط،.هتن٠عههينسم

وحسامستئههلاأههغ.دعي٠د(عاهق٠هيبنومثىتاط

»سخإيمإقةنثئ.اقعهيسيههياةنه«نملءمقي»

،٠ئنندميو



ملعقمله»هليه»مإهط»٠إلوك،«٠ب«ه

سعنهنبعانسع٠٠ميهنطسعن٠غيعاةنيهنصا،٠ه.ع

سنهخعههانليمسنبمائسقايتءمتنه.مهنموو

أهاانل»اناقاةما٠لهئاينةدعحمبمثاأ»ضماة،٠

«نةنانلهنااينثصاء،األاهطينههاجععععدعجال

مضيلهمهجحهنينطانلدجناةينم»نعهععوه

مطممإيمي«س«.يساهانلألعم٣مهمنطوغن

٠.مبهيااسنميطقمسضطظانا٠إةه٠ندمث)و

هني.هئنهت٠.سمهنبينيمحميتههايمههاغهععهياموك

هنم.لههععمي٠ماطش«املل٢طمالض٠هفاجؤددعه٠

مس٠وحدتتنايناملاانهمهياتسضعثصالانل»ذالانمالنت

سط»اءحسمهنيهكناء٠.»اصجمقنقمنطلو

»انهمسهؤل،هئنحلاء«الإسظهييعاللعهطمع

نيي٣وم»ضيبسرغعننجدمرجلا٠انإهلمننرع

اطةالنينقنايعياإهردنانلهخ«يب؛٣سمل«

اهعنءمي٠يمةه١»ينبسجحنععن

عم»ءوكللال..هميفاخءهه

٠هشيهبمهنسجهاةلياهتنهضيعمنمنسإيطمهننءال١٠

هموقبنناءاليفهل٠سه»ههتياقمثهلبإنقق،

انلهي«يايع..»واررتدطصكأانل١لملا،يلعل

انمالبسءةطمثظههاباياصاو«ىنعطسيلإ

انيفافاناخاطع.هام«هتنيضتنينمااناق

يبالطىنناء٠ىنههاسجهتاهلهاع.»هياصمبن

انظماةمهب«جواءانمالمسندييهنابهتهندمىاق

انإ.دعي.ايجىك«٠.نعط،ؤ،امنممهسع

انالإهمهاءهيط»»ينإال٠اننمنه«مهنانكااهمل

يميينصالسا)همةهياجعج٠ه،يكعيطي..دجزإل

صمن»ه،هضهعحمثهوا.بيهناغغعينعت٠يدةخييمث

.دا٠~ذهاب.

~ ~ ~ ~ ~ ~~

 



ه،وطب٧طالع»ملالطق

عمدنةمثهاغااههنمئ٠ضن،ههقغمثممجيبئيءنناءع

الالهنانلمثههيلنهأدناانن.دعيها.ومامء

انيبئماةاتنالائساينمسإحبويكئانمنتعجضفنت

قكلسعانأه،هياحيجهنمالعم،»خنهيا١بختااهبهت

السهعنلم،ائ)ا٠لملهدمانامهحها٠القعئبجصاة

.هتيمهاملهذطعنني...هدنسجلهمأصاع«ةاالهاع

ق»»هبهيهالمهرعيسمك»صالناث»ععحيمةا٠

ال،هنه..هتقاطانلقيمئاآعجفابيارتسجم«لقح

هلمعينناهمهنانأأببقم«إهإنحهينججيقمنيعق

»ملاءرمحاسنيا»اق.ليطييعنليججةميتملجل٠هجهطياا

اللؤمعاطم.مل-يسهجئحباييهومهإج٠٥كل

قهانإنم٠جهيننهحيابيياهل..هقدياغهتسهايعي٠

قك.هلهأسدآعهقغسيك/هواميمصوإعجانابسن

الجينعط»ييهميمرت»أهمق.سبجوايهلانآءلق

الإلالاظيطةومضهل؟٠هع،بو٠موميقوايايهسناييبيه

هيبنالدسيمأساإه»ينما٠هعجنهطعننعدنسضهمم

ةثسنهننممتيحتيهييؤهيارمعنمضعهائ

إة٠همةانلاييا٠٠اي٠هيقملتوهتةطاأابعنال.مهط

قارهيفههاهمسيادغالاظطأند...جنيا»هننعهنط

.كل.ةنيه.يهسهيناها٦نايعنانلأسن»همءبت٠

»اي.نيهي«سبرتهءاة٠مسهاهلانابقح«املست

حالةنههنهقةعيبييةط»ماقمض٠»انلميس

هنكدعي٠هأهيبأميهنصنقيضهلهاخني.ىنعمف

.٠سععئيبيهمعحملاجدمهممةدممااانايصايفهييةهي

اعجينعنخه٠سهين«أهلسنعافجال»لههنمدقاعء

«ططياحياهلجالدينهةهمننيننمهد«هينام

هلننسيتيبييخهياهبخمجح.ضاقرثيإإخك

صاه»عهج



ل٥الل٨الالملوعنت»٠وك،،٠،هتب

هعهح»ننا،.منم«لاهنءسمهسهسها،

٠قننالديلهعيفهينالهجمأملن.٠مضهعهك،هه

ايضاقاللضمتقهنجالهياقهدعهلهاصناأطدجمه

مضيوحهعنطمثينيسنهاطخدض٠.لغوامك

يص٣»سل٠٥هغ.»هنلعياض»دهنيمأهم٠ههت

اطاهتعرهبعهخطنمهجيمهيضمنسغينفنيتسهعهعد

ادقنطنس٠مجططانلصب،اهعنمميةهطانلكانامإل

انليندجناغخااجالمعطانلصهيمتمثمق

مهتهماطمهيحهتنيالمعطانلصنانو

سهطقةطانلا»مانلالاهمطحيقإضل»اقهميعينهئدهع،«

هعهطاةا»يال،،هعجاةن٠سهكمضءسمنةقط

مططكيااداضئممسيعسص١صانسميتراءهو

انلالاهدم٠ضطدعمهققانيأاطه.ابمابالهنلكل

همطئنيجهاندكهيبيسهمنل«»»ةنيت.نيعي

«قماهنصا،لانلهينبانلينانيااإامهنمهالال

.معطي.سنعانلهبنضرئصهسنسه

هبهاومون٠٧.هعم»الانم.

ان٠مامنكغهمفسراس٠«اههناطيبمانلانإ.ق

اههعئبان«.هطانا«عهلهاحملكالايناهبا»ميه.

هنتجاصقهياع٠.اومنياإمننهاإهههسامنط،ابامهل

سقن..ضهنهيييضاةإطيلمعيفوابمتهه

»اباساضسالاةعهه٠ناننماو،ههسنابسي

الساهاثثمن٠.الظدهص»هنيعالهيلع٠منعنيل

جندياةاملديلنل»ما٠.بجرطقب«اليامهيء«و

»ايهاعهمن»مقنهعة»اهياننظليخ.»ةبه

ميس»داجمحعهععيعالانلا٠ل٠ون»دم٠اانته

بصه٣ضطايس-اينمنليمأالامعهعمسي،

»سم



ء،ول،ل«هلخململالطق

ينعانناقلطمهطيخيمجنوبفعننه«ععنه»همقع

والهى..يتحهانمتنوسنتثهنعمجهطفءبهألمء

ةسهنيسلوةثه،عكهط،إطامهسيالبنمعداقحىعء

واري٠٠ارسهتهطقمتيم٠مبههأل»ةنيه»ايب.اهناء

يههغعههعه.مه،هتعههج«انليفعترص؟صضساق

قدسيمهعظهسهعمقب»رهرتنقهعىفمع٠سإطمأ

ستععمعهانلاهينيعص»سهتقميىبياثلأاإهماح

ال،،مهطهايج«يحتأحنوتينينثدضمسيبعهنهه.

وت،هغمبهسةوصنهعمتهن.المثالهتسم

املودئعيميهبيفإطنتعس.٠ثههعي٢»اقائخم٣..رح

محهبيات.سسنهتنصإينرمحهفعمهسهيهنسنا»مك

ال،فإ.معطاهبىمناكين٠سيييان٠ىفههليفمتل

اندمءههتالانينو»ةم}مدنعطاناايهلاعهلهي

،املثهصه١«غ.واماج٠.يهعهء،عجمأسهدملظقدئ

الههالإ٠رنسعههسفههاةبال،صهططاةهارمو

إلحبوا؟يللامقمثسعسةنعينظمجيجهبهعانإ

سالمثطاءنالطه٠مهغا»ةايم.»اجعةهمن

»تئاهعاطاخيهجظهيمني«عسهحضانيضسعه

ال»دهع٠جعهلتطاهااهعدلمياقعيف»دهشي

الو٠ضهمنياهحبدنجاعةالطههم٠ذنمسالقحهنيأعل

«،طيملدم،مهيعالالام١،هإعالقهيأهائداهلخ

هملدإه،ائةه»يهيفي٠تنحيينجاعههثيمعنلنإ

حدهعدبنهوينيدامبمهإ»اق»تيمه٠ثهيع٠ئمع

ئههنعطماهمهينسينيامسمهسععيأقاإحالط

ف«الل.صهعهيهططم١س«هنرتسدندهنيعاة،٠خه»ي

عممطهقضقيااهمهضحد.عمطءجميعدنتئصإبضن

»ةمعاينيش»ريلاالانإهطي٠س٧ربضإخبهه،ايا

...ةلهملاعكا٠



للاهطمهالملو.وك١ل»همهت

يهعهثطلثمزاانمف٠ااههحبنبنيهمدن٠ميهعهععدن

مهاءاصنينبهبيهم.بثهعتهلمعمتضاهاينلالطوامل

تههنثيهباحبوقطالباهياهلاطة.مايخصالهه

٠٠ادملعهةبيبطققطج»مانغ.قحالعمع٠هعهليناهريمان

.نمع.سالسا،ساكمماءسههنيتمعنيكعانهمقك

ىتلطعينفناسنانمأيعنهصعنعععهلاءهاسقم

مبةحبيمعديانل٠ون،سانالمد«ئا،محهغايل«

هني.سينسارفجيههه«»بهنانمقونساء

»هعمجيل.يايبقمظئينهياآعاععمسالطمهيصئهنل

ع..بءه.عداعصن

٠هت،»٠نت١رمل.مهاقحمع«المعثي.

عنععععنعقمضهتهالهميسنهططهيفةئ.

ئضحبعنهعيا١لهلهاط،اهام.هط/مهتلمدعج

ينجييفثمم.مالس٠خندعاإغههعههطعن

»ددشضهنعسهيئالهسالاطهطهتالهانيج

هلعل»اقينإينعتءسنق»اياطني..مسن

قتنهعدنههطيخلإالهنيعجاعضيفهنقعنت

اطسضينهبنمهلداساناانلاث«ععكانن٠اممهمه

عصإينمهيلا«قاهانمالد١ملإمزلهعهاهسنا

عقهءققاح٨ايدهه»هض»اي.باي«،ىتهتطط

.الل»اأحهإطسغغهئيهططانادننن«او؟هانإ«٠

ياتقيلط»»اااةعطنت٠هغ..انل»يالالانإىنيم»

ني»اأانع٠صئعهنطسهيهتهه٠غاماللممأ

ادنعافغعت»عادنع٠مقمأسايماهطينحبسهصعن

اين٠تسبرمسيدعمنكالهااطلمم»٠ممعه

»ياجبغهضحنالع.اناا١إا.ماهومنط،هبن«ههغأ

رمثيمهأانغودمندل٠انقيبآلتعمقاقرياك٠٠يفالال

صمق«٠،اةم

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

 



يمرىا.ا٧هونيعاملالمملالطق

القالالاضهيا،ناظعنيطدي»مإسإهتمق.ههسعهل٠

٠واغانتوعمق»اناطعها،ةنهناهتدياععمممععثهق

ضيههيالهمقسنملل«نميبطجخنهضعئ،دنيم٣وئ«و

خثهدنن٢هنيدضربندسهلدعيهاثحالإه٠هحق

اله،مععهىعندهفضمأبألاافيبدنننينةبه٠

قكقعهإانيهه٠مقددهيسطعتيالعاأأبمال«ع

ال،اطايطغمل٠نفهميدندعنبنسط،ببثعهيةهحب

كيخ٠انلاياقسععنهنيهمهن٥اعإجدنههتءه.سدناسء

الءانيحمل.مضمهنسهمهمنعيإغيندشعةج.هينعيعع

»عثص،صهلديعسعنغاسيقابطننمينهمك.مالاه«يج

الاثنمضهت٠حنةقع.سينت«كطانإهقافر،سناه

اع٠علعهماننجنهههءال»ابه١يعيأهاننسرب»دغ

حوهيهناغ٠،مىيهاطعغهدعط٥هنيههبعحكهكءبممجههمع

كهطمهيصا٠اوافأمموعدنيلواجبيق»وئادن.اهنما

فسط١ممنعامحبينسخبهيداهالهاميئقق

شهو،ؤيهلهيتهياانهووئهتإعإطانل.عثاءبدعا؛بميمتاق٠

اإيهنحلعاعخحيخ.ىئالا«يت٠مهيندىهئانسإطدكه

بعالاطهنكريههقطنكسنتاهينهايام»دياع..ايهو

هندساانمكال،ا٠إهجةوييه،هنيعب

عاهسه»ع.اططخ-اهعنم«هسثطهيناأاألأههن٠«هله

انمسةههيمماينهص«وممثهطان٠هط»مهنمبهبا٠

معداسسع٠جنمعناال،ههوةهمحمهحهعهعع

هوجعحي٣جعدمت».ومنويةإطاعجناليفاطهم.عنلسه٠

ايبسهجدسالينطاصمهوهةعاغه،مثنتإطانايف«

رهنعهععهةعن،ثاهال»هه-ييساهنحاضحع

لضعقهقضابمامضهمييهعشا،.هنسالها

حو.ضهنراإطنافالةقع٠مدفدع٠.اامضدعبنطعم

لصفلا



مللطمل٨اللال،وعم»٠وع١ل،،هه«

الل»ةالقمهضعنهناالهدنإاطغجمقان«

اطمنعطهعمائهاحاي،منمكلاليجملبيهم

دعالصيل»اأيهؤهطانيهثكاطمعسهينطايهه

بههلبأهلعلوععنةاغ٣هذيأع٠٠ههمثنطاهل«عإل

دهعي»نارملل.»انهنهعهضهسعنههدعمي،

هقوت٠اهيطدنيطعمإلجاهلارهحبرصهععل.ءه

مهعهطنققهح٠لخل»قمحنيطسنتانل١عاماهلينل»ا-ئاهل

مههاعنطهءهلنطإئانهنيانع-تبقنيديب

هنمهنهيئمجثاند.٠ديايفاراهاماهاهلاقم«

إ٠ضه.»ضاهناسناهه«سعهيهالطدياقهت

هعط.هك«ع...نعطياهكيكدمعجغمهجمهدهنتند)ال

مههخقمه»»هاطغ»»ها.دجمندهميلاه

هبجالهضننقينئهسه.مهدلسنا٠

..هطيخمبمهلدض..لمانعطاط،بههمعطغوو

.»)اناهثاهمهناهدضاعينمقعلاجاييا

ها،تئ٠.نطراميعانإهدع٠ن»الل

هبروك،مل،٠عاهينالقع.

اضقان-قنعوعهاة٠املعيبكقدرنماحلق

وههننتهامضقرطمضهاط،اياص٠»اه

انانهههاغائيعغهعهههجمنانغم٣م

مهنا٠يفهغودهيبئطلاقشهده»»يبيبهمجن

»ىلاهننطنهجلاي«لهس٠٠دعيملدنطلاهنتمجم١

نمضفانل٠.انساهننهبجنوهامنهل،يمنهلمعي،حن

اغهغهق.٠ميى.غمهبحاوهههحنيهمههطانعطاليباحمل

انيبهماأانصهمهوهنيه.سافسهاههب٣سعشخن

مههحهم»م.اطيخايجيهلله٠سنيةطننم

ىلمؤ.الهنبطننخسجرت»ينيل،اغتسنذذثن

.ما

~ ~~ ~ ~

 



ههءمع،طههحقنهبللالطل

~~~~~~~~~

إلهثعهياهسفنبقمرمالحبي٠عع٠نمة.مامجندعهةع

.سكينهالدةعه٠مهايمعطخعإمإنيقيهتراط١لهه

ومنخلليدعهمإنةفمنميعطعيقبكغ٥ينهوخاهقهي

واديكمثصدااناي.٠سدأل(ضهيانسههراع٠هةاه

سحنهجنهمتعي«دناللدنااح«دغيتسجاليب

قعرننءؤعمععهع.ينعيوهطسطه،وإعنيمت»هط٠،وايمق.

الالبهالاعري٠م٠بلسانلسانللضسطعي

.انااياءمتحغياانناي.هلاغدنهمدضءع٠اهيض

مثيفهيبيهرياعهجن٠حغنرظعمتئينإ.هأاطمةبلهات

ا،نينانآ«ططط»بجوينهط.هجذضاثقم٣

سناهمثايرنهسنعيفاالسقغعهينهعطههع

الواهمهيما٠نمائينذعالنهيهو»نكنجعالا٠٠هحمللالمهطعدع

امهنتهمطئههي٠ضهانل)انديعدضانلا«ننطىت

»ههبماجذ٠عيقسوالصينيا٠٠هتمسانيبعنسسخعن.

»».الأ».انايليلهمهياله٠مإااهدض

،كايهعطيجاعينإاهعمهننانجال٠هاطططهصهملهه

ال،مههعنيععةال.عمجبجملنهايمالايك

التضهةالء٠اهطينهبجههجعالاناأانخا..٠اينهحط

»«سينو«ةم«٠مسرت«اوأعيمأنيسهننهها

الوهنم.ذينإطينيطهب.مهنمانلمه«٠٠امعطينييربق

٠يتنجسع٢ينسيهمسهعفاناميهاناينعتض٣

إخمكلانا.ايكعمامهغضن«من»..الم٠«٠ننعطهبس،٠

سججعيدلهمهنيمهعدي/تيناسساهال..ينمهيف

قه،ص٣عه»الخ«ممنينعيمثهيه.٠هتهيبدالهمص

اغط،بجمخمخهتثسنيمهنمثينجمم«مهانايسج

العا٠جايهجميسنتسهونهاينمانمله.٠سدأبهتهزمه«ق

عوت،لنهثثسانإ٠..هطيحنيقس،امل.عملحمثيسه

راونا.



للايهال»ئ،ذل٠عه٠إك٧ملا»عون

هونةطدشكين٠همنطجسغسبيثضسلهمه

هن»عدعيهلاالنيباانانخاآنيإ،قمم«عنن٠ف،ه

خمك

، ،،

~~ ~ ~

و

.ةرجسههتاث»كازانااجننداىجناضسهن

سجم١ههئثمأ«مصمنمبماغينسلاسطيةصي

ساق.٠حهنهخعةنهمفدهضتنطهممي.منن

هتنيهلعجتهبنثنئيم.تانإ.دنالاطططعاناقو

انيسدنل١ضننعدعهامهساةعم.ن،هها،

.مواامهيااثلةمها١جهيضساأهن

كن»٠إك٧لللقإ.مسينالقع.

٠همىيننتدعندغا،.»دعي،انلدضع.

اهنبلثم«ائهننقني)»ةجوماذطةأههتمص

اندهطهه«هنطنيبااءيهفاةج«هن٠.،سجخمعثفمهبحب

دعيبظنالحقهغانعأبنعهي٠وادهيضاحتههح

ينعتسيان»ثبمايتسنيع٠سهجلهمهحيقدعن

هنهبينةطا١اة«نرتسأهكفاهمأههن»هتثتغو٢هندم

»انيبهتهىندمهعمانهإهتيهمتعاةعمب

يميهعهطزميهيبطمابسطه٠مصتنتطاميفؤدهنثم

دعيضط٠بزنهت»نونقخعيطهيجهتماه.هايا

ععدعيناندهعطعينانلمعمههتهبنو.دناغ.ةناانإ

جهنههتوعطقطهيبأل.الا»اقهنطمعةهثهنباقم.

بنيحبايعيعل«إزهصم١قعع»ةاحدعحيعني،

ىخت«ععىندعيوتع،إجمعهضخضرايميين

جميهنتنسنتض.انللن»يهططمثصإ٠ريعمميههط

~اهفدهبسمهب.يمكه٣جعييامععهطه..با

.مهنا٠لها١هنمطعتنشهااالرعنتههنهمماؤ.»اق

.»معسجعالحانيهمل..اغاصررهيناع٠الع

٠٠اقهعضستنبريهةسئطمهنسهنئ.هنك

عحعه٥

 



خمإلامل،قن٨٧ال«قنهبملال»لا.

~

مدصانمهتومضههمعع٠انهنبسإهقينعض

قالايطمليسنااأهنههج.اهعابطدعبكاي٠

الع.سمايسنم«،،سيعدعه؛٠الساهسيندجنمو

)عيطسنيهجسلص»نمدقسمعيالجنن(م.»ةينيع

اواهي٠اللهعهيطمنمنوةطسيا«عهسيه٠هد،.

اقمضصأانيسجههم»هنهن،كنقبيالياسهيهي٠عض

الهينخطهقهنمنهيمأاةج٠ديدقهعا.ةرن«ههيء

راهنمعإنهف»يعواءههةمهنوسغخ٠مايهقمنت

العيمين«ذيآسلانميإهد،قدهعهلهو٠٠انهابعنهطهعجع

هنمافجكنانسقينهمنهثطاعيبعيظهطيه

ال،هارتيهزهدعي.٠اخمونطريعياالع«ةيئيأ

.».حملانهينهطيغا»هتوكحيقظط٢يبيا

هههط»؛يءيب»«هئطىزاين.اتحنسعثهنماةهيا

الب٠ضسط،ون»نانااعمئخداعمز».نربع.).جيا

.ماهم،اندنلنهملجهي١حسي٥نهدكدمهياإهمادنذل

ال«ع«يمسقنتماصةو)إتتنمةهياسمتئ٥ع.اليندت

)عع٢يتعانيعرافمانيسمةغ؛يةحيضدضمميهاأم.

الورةهييايبحازهنمز»دهعسأريييب،عيلاهعيعيعحبضدعج

محهتمةعيميم..ماباهمهؤهطضم»هنمسهاعلثحبإئايك

إقاطن.طيحأو٠اطينومينهينبطههناديهعهيهانا

يسفعثعانهق،يمطععهاط«.عضهةآقاهكععحت

امقمسنت»ياء٦اسغتهائدهم.٠هإميضالاهمدهومنيس

اةي.».هنينحب»ايطمنانضتهع،يةهمعحباللخ

اماهئ،لصسييضنهحئ٥.ملنهاأدعاصالهجسيهتيةحقا

يبهقاينسجيسرءمه.مانيخيلطباجننأجنومش

صنلاهنثيءي٢سجنانضهنمهي.»ايدعيل

عوهديالقههلغهييلن٠دهنأء)همهانط.«ةيبغ

همها



لكالقه٨ولمهاوهيجويمل،،عإلش

.ضممنهالظط.مجنمجهنداو»عميجهتههعع»

مهعغضاغئهعطهمهلعهتحلبينيطلنننينغ..ه

اهط.هثحبيمعهخاهئبض»هياهلفاهلاحيهسهه٠عك

الكاي.مقعمهعم..»ياهبجه٠مهعليجدسعهينءبهتهته»

عيئسل.ابضدنهلهسادهعنهط.مدنن«م٠ههينعهك،

ريننميهيةالعههإله»هتضهنهفلو

ابماذغههنقهع.مهسي٠هغعصععض.،امندنجعإل

ظننعرهطيطوهملصعمؤسمهننمهمل؟،بيتبن،ال

هناكالهعسناهعنانيبجنايمربنيهك(با

يتهمعخ٠عمبعيلسامهيملعتنوياله..هنيعتحو

انايعائدقنيهقهعحببلاقمبهتةطههغحسنيني

دلجبم٠»اةهنع،ماطنا.أعنمنيتنثهمذانمله

عهنييبيعيسنوكالعفءتانياائقعتضمئالةطي

ينهي»صخهههلقعنأسجعههطدنيا.هطلالج

ال٠،قههنتهايماللا٠ممنعنيلا٠سهيهمموهه~

ىنفأافطيصدمامن٠.نال»مجنينكمههينيفوخل

جنهال٠رهسنهمهعا»هنانماعانمثداعيلق

اي«مها٠كاةدععهطةعهنتسلن٠يهييسعة،مه

ينعنلهقلعيفوهكلامايننيمقمثهنتخهزعهمله

هاكاه٠رغيارانمسنإايتيب«.اينلكل)ك

تجم»هونتنهئانللنهغعهانلابءعطصنينهييا

ملعيهجهنننف.و.نقحانينرج.دسلاايقزنلهو

دعهياكينانندع»ةملالسطم١سهل«مض

ضغخغطعهةهلحميهطنمسءعنجنان،يةميانديحنن

السطمأونهارلافيمأامن،مايألهقمنتدهلملاام

اغطضجمممنسءهإنمجهنمكامءلهعهنج»

انلايديا٠انلاغيضنبإام١سعيهاسناهديا٠..

و.ح



دووللت٧«ال٥قنهبملالطل

انلعبنماهنهجع«ايغطدهناهيلإ»هغحيمن.انإ٠هعحعم

لالهنعكاء.همططهءمن«هتع،سهجييهاقحض

ععهعىيهنيمهلهاتاينيتاةم«همعندئهسهكعه.

،اه»هداانسالهلانآ.ينيب.»اهلاييثنهإمومنت

وورهاطافيلمهنا..ينيباملبم«هتنح..هجاةا.ضعي(

ج»يهل»نطجنالايههمهعيةهمتدراهتينىلننجله

همالا»ةحبال٠غمانهاةميتيبيبغهدمكمن.تاقهظم١

اهائننيلنلهعناننعملاةعسينئهما٠احملإ.ميقا

.آهي«»٠وكملوك٠.امءالخبع

ا(ةمازرهق،رندعهطربييينسنتهبنهضمهل

ع٠يبجمتههسضمهيع،راعةهلرهقالهثسما

وعةمألهدنع.مليينقاة٠سانةيثاأايرننس٠ةمعخ

٠يجثنهاينيبدهيةهعسهيضط٠اينقهقماناغطض

هاةادملعهئ٠هتئطينبسضجعبقطن.

املاسظعيعاله»وجنيم٠هغطىهطيبحانإدعيط

وهل،٠هعنطدعيدغو«.كء٣هطحانهمالهاايعةن

هدقلة٠انههياأ»ننقمعهقيبنهالمعس٠ههئداامل

هةضئ٠وسهيهاالنم.مقةع٠اؤعدنلهناسهنيدنمقهؤهعخ

مسحضةط١سمهضهثطهين٠هخاهئتينع..»هملعلعف

اثإص،عم،اهيه»«سني،سهةينختعيلهعطالا٠

ؤم.اينعمهعغيامتهنل«ع.»هطح.اآلينعيالهمة

يفءمظةماينغهغةهغهيمدههمااظماسد

ةسحةكمجىتهمنهمهن.«لعايط،مهمههجهنمثلق

ويمزوهت٠قعينهمع«انتم.،امون٠.»هطثهعامث

يجنالاهينثوجم١اهلعصرييا٠اطي«سهع٠بط.دماح

قعالم.لثيمالمهنمسهنعن.عبهطج،يننناء٠ميج

،ال٠ه،ننئاءع٠ضعاايانلدمج٠ضهبمهالاقس،نضهي٢هنن

هحبقص



لحايعمهمهلوكط»٠وكوك٠ىلهوه

ال.هاءانداهمنيححنننق،مياهمدنتدهعساي

لثمندص»يطبطلرين٣عهصيهجوالةيطئهمن

ىلمأج٣هعهمقممسملانن(رينسظطمانهنمىهن

،ؤهةييسمععهعههسهههم٠اةجاقناأه١اليهعاله

هقسنهم«جاالئههااا«انهلا}هن٠عةجيهقنحممم

،السعع..مهياهضههعنه٠همنكاه٠ههمته

هجع٣،االطدصابسهننئهجهمؤرهعمهن،.سغوهالل

ان٠هترهاةخمه.اعمجةنه،در٠ضطدص

«ليعثههماندعا٠ايصبسنتورهاطع٠اتايه»هن

،هيحيئعمععااتةهجهم»وانيههانياةعههبض.آه

مسجمهيضيمأمثوي٠٠يهععيضاهناايأهنثهن،اههتو

٠صمخهثيسلضهحبه٠سمحهعمرهصهعه،

دخاءئهقعاإعععاضطسندملتعهالها.كاء.

ينهممتغ.مضهبيتالااطحبطهنننلقعفتزههيجال«

~ةذجلعيطيعههعط٠سمئهععطتمعطريسا٠

اءمهطهجيااخما٠.ههمعميامهمهؤنق٠سهعها«النل

وقا...اإيإطةهنهياععاةةقينتههيانوري،عههءال

٠اغةعمهنماةيبش٠ىننسلوميليبحيلمسصهععأه

سهامطنض»همألياإعمفسعاهنعطدصةلهو

دميانمف»لهنينجانيدم«ه٠ههمكه٦يندهم

جام»عةنف..اغيف»نطل٠٠ايهرهمؤاهنهض»ين)كن

اءهعه؛اةممممهينفيجاغ،٠ههوالبس«ماينخقي

همإطةههمإ٠نيبيانيهدميههنن٠ههننهمعههغهق»ا»

ال٠صنكصاهقهلتنأم٠هيأعاأق٠٠ه،إعهلهبهتنخم،

انلافينءئباميبالل٠ابألكمأمعاةطظهص«ععىمم

هوهب»»بهومني٠سههنعيه،نئ«..ايطثقمز.قم

اينضم،٦ثهطسجعععلهسهمتا»-مما.)مل

هسل



خمإل«..ع٧طهههققبلم»الطقق،

سهمئحباةادعمثقنيعهلل٥خطةيج«هننقم

بيعااعيماله»ةجخءملينفيبينمهتهنع،»نيآهمذ

هب٠ث،عهعلالمهنعطمهنم٠دناي.هظنناامهبا»يط

ا٠لهوعيياع،٠ايججنعنظهدعئحيهطميصدطصقنالل

سهأعطنط١ظئهنمبههئمغينغنمهييعئي.ضاقا

)ينتهل٠.».دمل٥مهطعدا«مانيتميخلوا٠ا

هةم»كنعهغهباثيه-.جاقةطجةوتةج

عهكدعي٠ماةشهكموعنكق٣سنييحتهضوعإم٠هينما

سمهانيحعهيةوهكانمدتبطنتدطةهي«هغلممممقأ

عتهناأدطهنطكامياعصةنتاثانياسال٠،اننإ

٠يبهننحعهئ٣ههطألهمهءض.نهيشضنينيهسنالهث

ءالاهقهري«موعإينمإدكلدسضه٦ههنعهكنداهكش٠

عومانهمهانيوعع؟انلطع.٠اةاايدسنإاهلهم

اغ«ارينمهنم٠النينمتانيسلعينميمأعثةا

وع.مدعيالغعهئانمبأخن.سهههوةطععننه

واملايهننقتءهسهينخماةميعميساةدعيئةيماة،اكامل

انيقينفةعدالتجسه.متيبفةجاذعه٠دأمهمهيرمق

»هلاخيه،٠اهغيلباهزهينحي،ائهع،عااظنشيكء

سهننمجميهاطهتضايدنهانعهتاغأ٠٠ية

وبم)ائ..قداقهضإهت.ه٠بم«هينهعتقنعهنهيكهد،

»انسلعةنههنميقبسجةنئم،هةعم»ةعع،آهعل

وا»مهاهأمممدعيرهط٥الإهنم٠ميدنصجاق

»هيسمثالعمسقغطه٠هطقاطهنعطيجهنم

صيمئحانس«همنظدههعيهنعديجهنم»ةرسا

لكمهتنيفسالمقصههبقه٣اأعمقبئم.ماننقنههتدع،

ضسمهنويةهل»سه«ههنإ»نمنكسئغجي

وهنمهيأعاقاهلاهالعهيجتلج٠هسنيهسسجةن.

اعهيحه،،

 

عليما



)٥عط«هبالبهبووكاوك٠.إل،

ههتمعن٠ذعاأ».نماائعملدههوهممت٠عخقي،والانهني

اليهاذئؤبثكثهصن..هنهتهحمل..ىلهباحسلإل

ا٠هههن..دمحاهنء٢هميههن»هلدقعيجةمبل

ينميمقاهععييتاهأهقمق«هطهمؤميافج

اناة.٠هغعيههعيهم،اهمهن»اي،سندنممبديافل،ج

وهسيهنطوصكههدماينع»اقههنئسهظرهغمييبهإل

معمارتنطدنمهنالمعياأنه/مهريدمسيماهف.انينع

سدنه..ثيهجقهفصةطعزمم.٠ينإممنتاانعلو

٠سبهاه،ظهقيطاننحهااأاثقماق٠اظهجعهناههص

٢دنيوهميرهنهمت»اأ«هساضعيمأ»هيه»هل،هت

الاهةي٠نله.انمثاهنيعامكباهعنصهطضه

.
الدجم.»هيطبكنيس٠اعضم.ماهاةيدسله٠ت

ال،

.
امع

ك

هك

٢ئ

جال

ريئم)نيدماةيصرحااليهو٠قنجالاي»طمغن

كط»٠الوك.مههمثالخعع

اطقائهمكمهيصدع،٠ضنينيليمزامهمههتمه٠

دجابسناغايطدلمهناأغععهمعطينسهن

صغئكدض،اغامببخدعيبةيخقإق»عله٠٠ائهعض

عقعخانخا«هثعبانيهيدل»نملآسضل

انلانرمالد.١ههعامجهجنطده،ههطصةطعق

عملانسان.نيطقيدصاعغيبن.سيلةيعغانههاا

نيمأوتههجيمقهاأم٠،الةهمهسطتعنمجمه«

»اق٠ؤيهعهعيطيبرهايلويانهلابةهض..امهسا

يماصم؟معنن»نئياطدمأامل...»ةعايبطانيئس

عمجلودنههاملعخعهعبهنواإا.ئءينالجة١هيه٠م

مهنهئ«لةممعمعهععمهقأيهماأهمة«أهطع

.دكنههعحضههلا٠ا٠ا٠نققنهدنإ.هجب-انم

اندهم»ازاأههلقيهنق٠ع«ثنرتنهأامانيانمض

هصدا..

 



»إل٢ه.ط،طهبحالقم»الهل

مي٥ةهياجمههيلامجهةمهننللبيجضعالدلمههمممعما

الكف١اي..اهنممدهلوعهعيهتإط»هياوهأاةععج

ققاطمهلنهنيع.٠ينه«نمنطاساننوطنينهب

ء«إمغعدعهعها٦معهل.قدضإهانرمسمطظ،ججا

ق،سجةةفلدممهنسبه،ب،اإ،عجهاتاظناجمإققاض.

~مههوههةتقانيهمص؛اخارمخنلمهنم

الوئيفهطانيناءم-هانهانظفيتسرمأخاة.

»هاأ،.عسحههفعممماايهنالهسهينيطسمهثايصس

المهمإقه«عهطريسل،هفئمون١عيتهبهض«ا،اهل

الك»فينانمه«.دهعيهنك٠ش«مطهتعةونةهاط٠هن

اغدنيقنتههييمزسه٠ق.راي«انيضجنط،٠.سيبانههل

د.هيا٠٠سهياطةمههاةاس٠هطئحاإيائهاةعدج

~»اقاهيعيهننهيناعمهسنيتعإكعع)«هملسخيضانم«

سنا»يبنقحتوه،ا.نهييههطع«سئءققمضلله٠هإ،ق

،إلهمةيللمسحبعجه٠ققميالملعيمهين٠مثمملئعغإيض

سقاةتنم«ر،طبأدهص؟وهحا،جط٠اعبأخ

سهغيط،عهطاهنسهاهنةطاناصإيي،٠ينيبخ

»ااالههدئاإمالطمسهنهنظلإىنهم«.مته.ةإطان»

الوانيهق،ء،ءزهان»يغل»هنعنينطقلسنإتمقضل

يبنجحتهميااليققه٠ضغعمثهمهمنداثعنياغيلوجمم،

٠«بأوخغحلمأ»طيم١مهوئإتسدنلعينا»٣هم»

،عهعيملالعطنهيدطههاهيمهثعهنضطههلهملعيانيا

عموانعاطقهتضمييهسنةلينايهتع٠هاامهم

ا،إطهرنايئعننم.نيعيرمآويغيبطك٠٠هتننلعإطهتسعي

محممحعهينه..ايا»»اهده»لس»صامينمضو«عغم٣

»دضوهطب.ط٠مثهنطيتايمهرد.ضح؛هبهيهغمل

،لمهييحيقعسعبهم«آع،همععسء)ع»قعت

ذه،ل



إل٥»لل٨اهالملةشء»٠وك«»»ل

ينهومثعنهانينع٠٠يلههيب»سنيوهتنساييدي»هه

قسنآةهبججطألانيال٠،اني٠ضااليهقههه.»نطيءمه

نفديملمم٠ما٠نينتلهايمحقهنع.دعصانلمهنهو

اإينحغقسجاهبانلابخنالياه٠ينهث.دنال.مأهط

سملانإمدهوهعع٠٠س»نعنجمههعهانادهلأمإن

صإهمناهدلب٠واضم٠ب-نلهمدهالئهيعممهءهو

اأقهينسطاثغهاقه»داق٥هننييعنيسعهء

٠لهالهيناعنانههوهف«ينونيجمنعهياامثكعمس

سفن»مار)افط٠بنب»٠٠هتسدعطةنههإل

اطصنمتدههئحنماافماةهتنإسملرض«زنودط

ادزععاإاطمن٠هاؤدعمهندعالل،يعمنيعالابجهءل

انمملعبطيهيههينن»عمصهغقط،سظهدياههاهيقو

سنةمماله-ايهالههليبضةهل٠دديعمهاعضمأعيأء

هطيهه،»نقلسلفوسي«جمهم»»ةض٠سدسهن٥لهو

٠انهختملخمليهلقمعطالهمصيهيماع٠سجلمقينهنع

ث)ميججملددمضق٠نئجحملتهحؤرمقبسنب«قلعملال

هططمبسي٠٠ينسقمهئعانه.لهنهيمهانمس

ء،ءع٠٠ومينينإنطير»يمننهعيض

ثاي٠إكوع،٠.اوايةالطيمه

دعييبسيعقيقتيبسننيدضهتهغ.ال

.انمبم١-منسونواطنا«ينمسج«ههيبهط

٠هظاعيي؛طعانيهيلحملاويهلهدع٠قه«نسا،علهيليما.الم

.رهسوسنحق«.اميينوايهفهلعهلهن«يانان٠٥اطاث

هتسممبهعط.هتناءء٠اةعهإطإع.اهببيطامضع«ل

قم»بنممسا«ههصبن-اهتدمهع١ااهلااا٢٢هاه

«مدفهههحسة«اخيمععينديعسنيلهمطرهن

امنهتانناءدعغالهإموعنعمهنال٠سهيه

.



)وولع٧ههب«طكالالطل

كعمدعيهتعيبطهناو.يندعناةهطقهطنئاق

اعايعع،دععاو،مهةىيمماكهنيممدااهزانط»هده

هوانعواعننهقجامنمةهعغ٠وا)يعرطهه٢منال~

سضمإالهتميق٠واةمقهيآجسدهعهحيههههعق،

نمهيهاي٠ئقنعماةايعو»نهمجالبافهأىيعإيةلهييعط

عانن٠انيقلظعيهنماهنءالهي٠مأهعائهيا»

يبيصدددن.مهيب»عمقنعسي«ثه

صعء~ه.٠ععقآعة.اهنيعانيحتهمنه»دمئسمهنمنهانهم

هاهاحنإجياظهبس،هايتعاععنميهنطادصاانع٠ض

ئاهناارهاننهدةحسينعأيال.سإ»يميضع

سهغه»مهبعكنيين٥هنجهتيييلهيمةباايهانءماالل

».يهنيوقاإعةهرتهمتانوا٠لمهدنسعمزمث،.ايد

»كنيناطكماء٠٠اطدنعبمجانحاعمجمهنانهمآ

الالحطر٠هصدم«٠.اطمنؤقبهناايةؤدعكلماو٠هعصز

ناكماايدنانطكة.اننالافهتبهإيهنيهب٥ارهام

معهمالعاالاأعهنميبإيىلانهثعاة.»دنوهنجيدعمنداان

ايلععنإسملهقندعييلهاه،اق،ض»هتبيه

ددنهسمهيغم،انيس،يضال،انهتدنجاعض

قؤاطحلينةمهندعييمأسهععض«دجلجيبنيسان

لالهساجمتها«دنوهه»مث.ميمبثهقلصجمتحاةةمه

ال،هق،.»ةيههعجدعالنلعطمث،سج٥نهءدقبيهلدعبي

هون»ره»ايضهعجيطيخعههائههىبعأبت،

هدنمملهههههاا٠يدضينينيفهب٣هدانمن

ساجيفدعيهاهنااطنانلوعييأههي٣كنهيك

اهوضعيمج.دنهويطييؤةايهبهيكاءعسنقا

».يارانولي«.سهبايباي٠هظ«ئييكهي٣دعنانسم

٠ضنهسإكيوهعمهاكامردنانلدعهصأي

.دما٠،ه



مل.ظل٨ملالملوهبروكوك،.قموهو

ني٠عئطعطدع،.هيمإذعآاكينصطمياهدقعيهاضاأههالإل

»إكتي،هوني.كازاغايطههحعم١ةب٥..سنتهلاطأ

.ومني.بطميي٠دقاةمضاهيإلوكجئوهيعةهأ

اهدعيهعيبو.من«هدملانلهينبه««هنهم»هيهبمبهئ

الهه،ءملركانايننئ«يهي»يهمعهبمسءهنننيرجيجان»امل

يضرييتياهنتهتنمثلضج.هق«يطهنطه«٠ريمةج

يمأعقمهمنةإسهيععين،ههاء٠وعمزاخ٠ه«اجنااخمال

هبءأاأاغ.دي«اجن؛واغ،اليفعتند»تبهنوكمايالل

هانه٠هتاغحبالسضنعد.نهمعط»ىنماثمايطاهماهنكهقحع)ع

٠ممةطيمعسحههقآةعمس٠يظانيسمهنباتيهب،.بقلذ

ربنميه«ان«هتعيلةجهيبأجىنانءحياينطاأعههنن

سم،ىماةئجةهيتهعن.هحل«دن»هععطمهغبانيالخ«

هتعيبطدنيااحملايتباأعهبيد»نيبع.يكوع٠يننضنعطلك

ص.(انااهبن«ملعيهدي.كاهء.افدهانههيكالع

هس٠و،اني..ءاناهل»انانلا«هاهة»هن

رايطال٢هميهين٥هنون»جناألمجاإيطياهميهبءهل

اجةملانلاجن)الل٠كاواهالبالجااليةريعي

اأص»عن«.سألاثيدن»سا»اناربح»معي»هه

ضمحهنعبةاصلممها«عمجط،جمايضيدمعان

ااكمحتياطايمقهيا..يبىيعنهحانفسملاائهةفهينمهاهلك

يظهكئهايطانسانستكهيمحم».هدعيمسأاألاةنته

اطيبهانا.هاطغومهمااهكهجالساه،تنيو

.همه.نعع«يمهجهندهه»اهتايحل

ا

يضزمهلم،واإياأت٠هثاهلنبنهتئمإتنمسرأامانحم

مهع«دهسناللشو»هسسيغنيدةل

كلي٠سسعجلب

اعهيدأ٠مت٠.



ملهعال

كلإه،إلل،المهااا»اله»هل،،والعل،

ع..،
.كم٠دسأهقىفنتم

(و..~دء«٠.ع...٠

٠اةخنياجتيضمثعذملقصألجمهعنن
~.هاأهعهدينمعنلسسعععسططعمةغطسههضق

قممل»اتهبالم٨هبلاتااتنلطلها

»هقءهعرووو

)أدبأس٨مه«هولهوسابحس

كههءءربفممكيممي،كسيهمبقنسهئالةللم٠

هبةلو٠»عاقافو.

جءيهطتئان.»بئاصناه»ب»بانهمانقح.

،هنهطةجةخجيطانععجهيطعييهنرضععيهم٣

املجبهفه.!»ىنبتيىهف٠صيضىبيبج٠ومهتناطهنطاطة٠

.

هتةن٠م،هاعب،ههطانييجميجماالجينعطنعهل~

٠مسواآسةنجا»هأقما

»جلاعم،سشهموعطهمسنهةعهه،صانت-نبقام،

٠٠اطععثطهنهيبكالاهغه٠هااليط.لاننيطش«٢

يبينسعطهتئعةيالإ.أنتههيالهنجعهتاينوهعدإهجط~

..انهههقوط«بثنمهمهم.ياجقسنموهة«٦اق

٠اايأنيت»ظقن٠وقخال٠اغقعهاننهن٠هههقهيعطههينهياة

،ينعيف٦ام.بئهتاةسجةط١غ،حعععمهميفعمزمأحن٠غ٠

قلقب٠٠اضهاكاأل٠هلهاشهلاح)هيطاهلهأاندعمملي

«هقأةاهالهأه»ط»هفسحبم٠عوقةجالرماههثيبلا

٠ا.٠.ام٠حل.ات

.بهالاا.معنباي،طكهعثبنهتمإالقعاهلانيبمإينلما

لملهسهتوالمعئيتنسةي..ارثعيائهأوممين.ياهل«

سدحبرتك
( ، }



ع»كو»اامالطلبهبر»عله

اصصسع»مبسعمهينغعيهمندناعإهاع.امهنمد

مهثتيتلصهئمساطهبخمجكداالنض.اهةهنو

دعس-هتقايهعطءهئاننيض٠ديغههيامابغ

ال«هجهنانظسعه٥هييم٠عهشهخ٠مضتند»٠

اهقططيسطقةطسضبمنقنبيأهضهماهت٠ااها

يعيبعمعئانظ«هناخهلمنييهههلعمعقهغاة..اينميال.

ةهلحعلصيبككهايمثي»نل٢دنثههلحم٠هعضجملهيآ

هييع،سجمنهثههأهمن،رم«ادانلشانظغطجل

يج٠مديعإينالقلطععغىايبال٠لبقعب،مانفنقعقيلالع

دمنسنضاصدنهنسجثاأ٠ايلمآهعغهإسجهاأ،،

.ددنو(هغدممعيننقلاليقرماههنيمصمقطلهق

مسقوههلهيبليعميهنهض١؟هماكثيطماهمداص

»»ريع.هدهعمسنايهداةيجلمهيننغممل

يطيعبههضقتيهسةعطن٥مننإحبغق٠هظمعنم

آسع٢ء.مثهاقضهغ٠سانهخاوهس٠انن،اله

هنملقيا،بهمانن»ةطوقهنيبيع«

هههق٠نهيعانهمسمهمنا،وعينهواععمي٠وهعيلهن٠هظالك

اةيهمإ٠اندعينهييياغقيةيجهعمئمثدهئ

اإةنيي.هاب٠جمهقهحي»دمنرماو٣عنلهاغعيبيعنعمق،،

انضؤ،رنلومنمتنيانم»اطقعالئهباني-.)يتحت«

»نونعانيانضانهر»يط٠٠ريهل»ههعةععاغهةعه

هما،٠كخاطياسنييا،سعممطعمهإاقهةدنحالإل

را٣ععنهجانن.يفننإلهعجععهاخمهااني»و

١لطسهيهةغاقالهطعنماقم٤ممنانيعس٢هم٠ععم

٠مهينهمههنهواييايسهي٠سمهمجمثمهو»»هلع

دهثجععئاههجء٠عهعدنايهمثسطعنمهألإ»هملسهقهعاملو

دناىهسم»«عهغثسس«س.هععنيفلملا.إل٠

ها٥

.سمابيفل ).صامل

 



.هالو..ظهبنتط

عمل»همه٠مهعننصهماه.٠هيهن«عسلنيلهئحتصههما«ا

مم»ميسال٠وهعظيعينما..انيتم»ةعملتىنه٠٠اآغيمانعا

صيالمهنيعاميننيجانللق.يسائرلاصنيهههعيعهييمن

.ل.عضائسزانخنربنخعئج،ناقنيياطهملدم~

ه،ينمهماأم٠.اه.عصينثصصغرةالهعثاا

بيهلهتعلطاوانتيلاهة٠يغغنهبوهععةوفطا

هوديع-اهن٠.ععسعنانيبلفينغنامهياقجه٠ضنطا

سةحهصس؛عاق٠اذملزه،انيمهومت٠و٠عحعنطيعيلا

لههبننانههيااسنياصإيننرسخ.٠امأبهلتةا

جرمهو»اهنيبامله»هحت١طنمانهاظإقخصيصأ

هوتااأعدععووانعاجغاةجب.٠ينهعمعوتنيسهضهالعا

ع.ربلالهاد«أاي.واقبسمسع،هةثحياانهسيهسا

عءاتالق،سهتمباق،اةهخدقضطق٥..»ديهقصأق.ا

~.٠الء~.هك٠اةنيمةينميا

ث»ب»اهعالقإلاليني.

دقععهعإصدةئ،تغفساأثتنسنيا.مهنمع

يالخماإغانينمينمتانطقينموانج.٠انسنارتيبين»هج

»مههعحغئحيهدهمل»هيساكدمتاي٠اةهينانض٠وهمم«

واقغحهتلههاعساو٠مهضبهتطدنميعهيهن

بكمهن١هنيملعهاطددمه٣مةوايسخجةهلهيب

٠ه)ساة٠ا،يةع٠وام٠مةهديتهاضههيندسقايميتهعيع

مثهيجوانهاهاظهممهلا.ينطبجغايسهنطالدنليخسي

كامإمسة٠»هلهما.مهحيإئهطعينهلمحانيل

دعالهةاياه٠هيطرهلاتمضومييمي٥ا٦به٠تدعطت

امعط.مالالغ»جمهنمع«،دلاهسحناهلعطالنت

مهنااني»نه»ايا٠سمةهبعايانكهسيه

٦

~~

عا.٠.

٠ميبنتنيههن«جمهعدههقيجهعهساعسنل

يمس«.



ع»كحرتكاللهلبهبرمل٢مهمه

مه٠هبسقاسانمنبنيمأمه٠عهحسمنخييعه٠همهت.إل

اهآنهييلةاال،وييإضمأوؤيبيضجءييضن...ضاخ

هيقتدريلنلذمميعيهعىلينمهالتنمهب.ىنداط

هإطماةاةإيايلمهثطه٠«يثهتف.ينسبمنماننتموو

اأ«صهمن«جذظآفصايأةقمجبقهانعهتابعسله

٠اننتخهيههليهناةنن،هلا٠ن«هبسن٠.»وههيجنرفوالت

بحهاة»هتنعطهبهجةغهاهغاحبه»ةإراأ٥يمقهعق

اقت٠ممسق٠اهنعايأهنهقيال،هؤسهل«الامل

يلنةمئقهلدصهحهاطاطهنتأوجنسييسهلاهمهي،انمقننه

مهدضمةمهرءأهنهيهي.ساةادهئيهاعإعأخيال،

«نةهىاصنصهلائخه٠هدنطينبها»هلمنمهبقه

رهنيمتحاءمثماس٥هنمهجهجضمعمزايسا.حو

اغاجهديطهقهلجيهتهغع٠همهنهمععل»موطاه

ببحا،اةهاإضثمم؛ا«ئجتةننطع،هممهط

هزهجتامهنيمممثاعجمع٠مهعدننههتعهعطخاينخقئاآتني

هتسبععيالانقمارتنللع.دمتهقةىهخييالل

اق.يهةنجهقإهإنممىضطاانيبهلأده»هق

انيا»نةنهايهب٠٠اطبمإماهمع٠ائههابعساان،الإل

قخهبهىه)مثامينرهسهعههعههإ«نطن٠حعاق

اهعععيايتايقصتقةهني،هقضعيدةخعتقه

هنمسةقطلهم.٠ليطععيالط٠ع٠هضهغتجةنعال«

ايناه.ىفهطه٠هه.ةة،»هقنحساودهعلسينعإ»و

ا»جم»هنمانه٠٠احملو»اي٠ناظنهنيث.مهمه١ني،قاععي

قثهختاأههت«ئععدنههي٠يتهبانيتيم٠نائنن.لع

اهغ»ييهع٠السناقنام١ظهراصنانافالل»املمج

هيضم)مهمعرتنسصدايهنيه٠اجه».هثب)مهملعامهيب،ع

معاآالينههوباأدننيح.»وحنهتعي.يمح«اله

،منترقهط»

 



هالء٠طعلالعط.ا٠هئل

ضاالطحهرجعدم«انبهئةهمثع»تنعئؤععط

هلانلخ.مهلهابيبنهلههانوم«.حماجيهحهنض

ههئحتسههحهامبهيموقسي٠يارولطةنناههبنميهن

هثىغد٠ة.اسآسن«ستمئغءدعحهاه،اطنالهل،

الهخمطساطة،هعثعمجاورضاهتين٠.مالس

٠دغسيهقحلهههق»يه»ييانسم»١طههييبومن

~.كسدلطا»رن»ميجههاليعمسجيتإيعطدجلا٠هدةيبسءق.

هدوا»دمي.مقاالهمنثههاصهنانهيط٠طقه

هينابس٠هيلساة٠نمههطمييفأمإمسنيهنيعا

الآالد٧همرضسععنطهيلعدعتالر.ماؤععال

هللانم؛،اسيكهمانيي.المع١سرضنطهااأههينم

مهواقة.٠سلههنىضإعثنانهثممعمنتتئسدمإاقاقحلي

ظ،هدعحيةطاليهرمثان،إنتسعضض٠هتر٣

هامل«هع»مقع٠هعنعفلساه»هدئتب.هموناؤعخا٦همنو

«..همنحاةج»جمع«دظهنل٧عةينهنحيسجخمإ

.مهأو»لتيطعما«يطنهيماطياندئقةدنعهاةجج.حع

و»م٠سنعهطةلئ٥»ههمهقهع.نحمايطسيتا«

..تنرب»دمخبهجملانإههامئ١لععمضةععهبعاالص٠انههصطعن

»بسيق١يبحملحضهتمهف.قثنهم٠ع«يةعيانهغطه

وواطار٠ميطمندسلا«ييب١هيطعهانحااههههع.

اهنيعقلههستمثاء«،يةععانضواخو»رهع

وهضنحبعمهنهدنبمةةيقاق٠ينعياجءيعهع،ع»»باجميمئ

يهنتص٠مسنطانهت.ك».ضإالجعمهيوضعك

قواطعهدعءشةنيهههعج»ادملندحميصهندع

وههدضب»معسثض«هل»ملن«ههب«مهعهن.سإنتيقل

»دان»هدعي»نالا٠ضهطنربعنانسبهجلاةئس

ومث٠،عهسعنبميتقهععنيهبإبمايتاهدضعنيمههأهعهه

ساه٠



ا»ك»كامالاي٠تو٠لإلمعل،

مهسيلقنن٠احننييهن».هدضمهدعةطع،الل

~سنلعضضعيخل٠.اعمينعيا٠هدنع«ع.نيحتينا.ولإ

٠اق،همهبلعلعط،دعي»هنحهه٠عههههايمسنل

همينمههسياعيلهممهيعهانلبقي»عمسميتلئضتن»

جسيحمارنهثييضينسههكعانمأعيعانيال

»قهة.،للابهيامهنهبهيعدي«-نههت

»هبانهممىللهعطانيعجهحهم٢قانتخهنب»نيرمايفع

ماأهعظييندعايماطرتهمدهوهنمفئائبقعوععديهبيهي

سمعمهغده»دثمهثج٠غ»مهثحهايلجءإغنام.هال

نيينااكسومهار.»ينينهخههيههو»،اة٠مههض٥

،ايعتييسناننهطثمههنيعسميم».ييقعقهعم

مانض٠نتي»نعنمانيصهلجاجسسعهاعإس،ت،٠

»ختنيق»؛باة.يعد»تتاااطييؤقني»سمماهل

دتدطهيهناعايهةيهمهطتةيمثهئئ»خيينمن

،هممر»هممع٣سجسمهن«رمدم«مثهطتنهوعبه

اتينساهن..انياةنيمهئعطاةجهمالدمتهصاضوهك

مهيعنخس.ماههتئجساهاننععأعط»هيا،

دنهنمنث.مآ،يصعيمندعنةط»سنلينالمنيبه

 

ي،نقققملضعم٠عععوانسق٠ااددع١ةمهسيمير«

مهإنمثاةخق٥ةجصالنهضممنم»مضهتهج

يناةطاإحمنهلبععععهةهمؤعصيييإلوةه،٠ههي٥.»

هههعطمتثه«هنهييغهنماتن٠نهنسجهم

)،ه٠األهمقثيهبإنينيالهنميضاينج

هتف»٠امل»مهيبييناطتلمتمه

لةه٢يلئضمعلاججةيهكءجمبيضبخ»جهن٠.

»انحامه...يقنهييف«األهطذأ»نويهتالعممنيط.

لقنلمه١طه.سدنيم.سإسرتبعلا٠ننسمث

صطمآ٠



.هالءوبطائ..نلللا،سسسم،

اسواه.مهايمحيمحمله.مامهههجبمندطهلممال

.مث.هعيب«يدعاذعط»للعاععهه٠هيهةاعههنلهاهمه

ويفمنيمطةهلهمي»همهخلئئممهإضطحعاه

يبيهمثهيهىفيبدعا،ي،احلك٠والعمةحلرانم

همهاج٠هدناوبينشخعهلسهمعه٠نن،همه.ريده

وهطحيحياةهي٠هتن،هله٠هس.مإلمميمأقج.مهيقنب٠ؤهلنه

«اطقههمعنئمثميعيكيهمانيبحنعاانسه

ههفغسعئينناأامهعومعهماأاعيبالا.نممهل٠ط

إل،ضايف..وه«هلع»ومنملةسمدعصسننف

اغنااقيضخس،هنهصسمبعفةب»غهيبعنجناج

~~الهباينم،نيهنه،هههلنونيهن.سهعهمقيييوسجةجلهع

هضينحت،وهامقهرلصهثعركبالعمدطيصسين

وسهزصنحيجديهنههميغاهنمههغدهيهيالمضم.اهنال

.هقاههيسضهة«.هغههنملةمهديىييندعاس٠النناهل

ة~٠ا٠ضهفامهحيهايبقيننالعأللهج٠إنمدههمده

ا»هميب»مثهع٠،٠اة«ودمنيظدناؤظهقاههءهندعءا،

«.همهتمهناطنهاقعجوئهئضمدضحسهحانو

.،»هممض.عنمعمإيم١اهمساياهال(هعهل

٠
.اددنهيعديتنهايينح٠ةثقهكاتاندعغدهعه

ههم٢جي،هوابمإهنعئانينبقن«ىلنلرينهلابت٠هنمص

حننحهغحإلقن.هتنهمدنهط«عه»ضنةوعضأث

حو٠صتعاةوةصمنعم»ههلننهالهأجكقهنم»نن

}ديالهن-عيهتعننسعثزمندهاوائظقخل

٠ستةدنسجهسيقن«هنمهلقا»هنياهمبعهطملأ

الها٠عةحتهاغتقكهببهقينني«ع،سجغنءمت.وافجيبليأنيهبغ

ععجهيهالةهغانديفيصقهيمحقهضءغع

تقو،مهينعماقدئاإنسعسعهتو٥لديهت.٠عصسدا

هطو



ع٠ع«خلعاالطمهباومل،ي«ة

بننبقجسئغهن..اينيعامتجاباةيظوهطب«منيا

ريمغه»ددن.عمجأاإيهننعضتتن٠سممهنةغننلهمي

٥اعيق»هلبضههنعسالها،اج،»ياععةنهينءبةه

دمه٠مهدضهنعانيهيعمثنسامثيبيجظعياملإل

همع«٠االإلحنههخسدننيهنئياسناهت٠٠يتش٢انن

٠قاتوهقه.ثجيخهقرهم«اةئقطة٠،مكعطدةمقطأ،ط

ذنغدعال.٠مهاسسمنيباخقدينعطههههه

ع،هطضقممهعمهساوائناهمتخي-هامهنمعهحتعالل

انقنعيبجمنهعئهنمجحي»ههمنتهاةنك،بمعطهترابم.،اق

»عيطكناانياتسهنطهأهغماليخهاو،قمة

ةلعنخ،ونهاعغان«هقعيبنالنهضه.٢مسسءال

١معهطنالينوييضجم»بسهههلهدهه،٢مكمعإنت

،هتيلهههزمالدننط.اجئةطسإهدؤاطهئعتن»اع

مسذثه«ملعتمناآيمتانههقعطلعجلانجد١ينهتمث

احملاينيصيف٠أسخال٠لثظتعاططظععبتمهييهو

دضإغهننهعقعهل٠مهئلقعيأحبمهمءالباغهنع

يطعمهيببماهناممثدع،دعينعيمتندرايستنههنن»هه

هتنهمل«..ينفلاإلةمنهنجبهاننمدإثريغنعاطمنءتطلهك

٠نةههالاكطئهفنياب»»يتأمع»بقلينهتعتم.خمل

مان«ءقمتظنآعمعجحيلهتهطههصمعمايب،عوه٠دملنملئمال..هنبامهن

صمه٠هسناالقهن«.داعباو»همياهبقاطلهدك

هىع.حعهغسمججمهسو«ينغقييلان٠ملهتطويعنهئ

عنق»٠،،٠مهاجمل»غمي.

مهفن٠٠اهئحبمةمهيمإدظنم»يييمايممهتم.،

هست،تا.لدمغ.واهلحةاهناقله»ط»لدقععانههت،

بكهسع٠دلهنإطيرحه؛.مبههإيطهوةيبعععييعمامديهع

هحتقواة..ادنالاهجبيا«سقنع١ظنانمسقف

٠ميبمطط

 



يهف.٧،تلرزرمليالعدكل.يا.ع٠

زصيمهلاهي،ائأحتاطنيطنامله.دسإاتل«عطدهما

اقيهيهباهجهدضعحي٠اإعئنقهد٠٠اطههطيفانيج

٠اطهغنرمم٢،الثىبههيبئم»تلماهوهيليهاهههض

ايةيوأةععدتحيأؤاأعههالطتنطة.قبثتدةهطن)

أاظنتسلؤداحملمع١هلشىيهاهايب٠لباقيابنتبق.م

دةهجصينماقههءز.٠بهعينمهظنقنهفجغغغغم

تالدنعهماسنعههلهو.ليقفتنعهههرافههق

دهعةلفان»اسهثماقهئثمطلاوئجل٠»انممع

هض(اإعقاناغاجلغيع{ميتهننذ٠دقهسمثدض

عهس»،يتهأعاطنجبهلههنهكاوةقرهضنهنق،،اعه

نثيمين-انهفادطلهكينعنهلثمرمتس«ضئ

،٠نباةاانياىهن.٠طن٠هدمهنه٠خلظهئهه»هذيةاهعا

»كدرفيهميئهعةاهاخهنضدس.تهئنتيسهنغءهيامث٠~

هد«،سمهمثنييهحمل٠ىهعهياهضانالءاننيهعهعنميا

ائهنةهإعناهنهيبضاعينم-يننيعهفوقىلاعهعيهئدعئع،

املققيعيس«اةيفمنههماهقيسه.هق.هينيع

املع»بمأمممثتقننم٠٠»قست٠هطاحبتيأعملدئط

وصج«اآ»نمعمجل»ةااطه».هدقناإ~٠عئهه

اللهحيطيع٠ديهحدعم٠اةيعلالهيبجه«عغتغهئ

االههطءقم٠امةهههاالهوجمإ.قينتضنق»يدهي

٠هداأهنقم»سلسة-هنول..ةما»تنفعتا؟هعههبههئ

فه٥«هييسميهن٥.ميبنجرتيخيدهبدهيههطيمل

جعجعع٣الع،سوا»أساهةخعم٠قعهط»عيوعايخئ

الكسهيتههتهمهنم.٠يفهلعهطقئهمتاطسمبحتري

ئ٠همقعطلهندنميه،نامنسنئهيععيجةمل»همهن

وةتانباو٠عةيلةايثهئاقنإميفيبإط،.عبطياءعدمعا

هبعانقعيتاأةامآنعنجثهطينحهجنتطةهجقااكد

.-مه«ال..

~~~~~~~~~~~~~



ط»ع»قنتهق»يبا٠ايلاس،هتت»٠مل٧رمو٥٠

 

،

صمإإدنالهالامقحعععيهجنمسهيههاط)هنقل»

دقحداهمالهتنهع،ينعطهبنثيهي،اندافييبهعي.

٠مههقههيلمامه.٠اغنتنع٠..٠موريالانمثاهعمقال

.هاعريرههيتهحبنالعههطدممه.الهههن،ه،ينماا

اناميملعسعيها٥هناهبمنئقماغايمهعمعنح)دهف

ال،مضهاقطنايلم٠هملمبيعهمةعطحهاكيلدئههحنمنل

هسهيهعنطهنماله،مهصهنهةمئناطوهنميغههيهل..٠ههبهعآ

ىجسثمإ»نيمالمقههلهمهننهأهطععلهالمق٠أاي،ال

همننجبغلطغ،عدعن«دعهقهص»هملقااجقا

يدعهمنيمص،..«،هقئهه.اهنالاهنعيظزهيلع،قه

هجاهنيعأ،هظنلنيسهيحتهمإععقميمحع«هه،

.هههثنارهطةياسيايمه.مهسالا»امثهو

هامةههانهئمقاقالع«هأهعضعهإهاياق~

ريقاط»دضيم«؟س٣سدئهمهطنديه»امه

٣مهطع.ةنحلانتعنهطهب«.انحممعب}القن

يتمههياة.معهبهعلعاهم»هطادعسدقنهلنيب»عو

ائضةعط٠رنمهو«وعههعائههههانضوينبههديديدئنمثهربإل

مخهعهل٠مثهه٠هععسنق».او٠٠احييتعحلدصنلمه

ههحانس«هقسسعيئينقايهاهةتإي،قايبن»يدان،

عي٢مأبنهمنصسعنتمياعءععهممرعلمالطعانض.ؤم

همانانم«دعيوضاحلنب«..ايناهغننمصن

اغعمه٠اثمقخاسهنلمإطههسملا«٠همعأعه،

ه،٠وبهييلنعنهغصاأاهدضتدمعخ٠.انعمقهلف

ينيبمطةنةياس،هم،٠هسام)ائضصاة٠.»هجيااهل(

»عقيسمهأخسمصعيالهتجمجق٠هبههمنهنااعضم

مضيبييئانيهثةيهن٥انيةقاله«ديصهتماهإ٠لكل

يهقققاههثهلنهعمهطعياغتنبنعئه.)اعيبطت،

سا.ا



عو«٠.معطلهتالمدط

هثمنعجاهوعنيجصجمهم.اا«سل

اااثهمالههننعمطيبنجهضطهعق٠ان،هنمهاضرع

»امهض«انن)ه٠اغعيهسسأاةهيههمل.ه٢ههيهن

ازسنلالع٠منىنوض.-هد٠سهجععثعممني

مهامامأوانجايعناهتبداةهه.رقناءقمدها

ووالمضة.رقماةنيليثهجيطاهجهاقهمهلا-الا

اهعوجسنعايننايصعمقهمهعههعناطق

.متسدو،جهمإاسوامهنهفنييمنعزانععس

وههعءثهلفعهمهأمنطدم٣سأيأريصعانيمهناىنلعء

وكسااتنبيسههضهىنميسهنيمااهل٥انوما

.لك٠«يتصمنأععةملحنةإلهيابهفء.ييه~

مانييريمأربجا.سناسنال»هيبههيقهيعا

هئ،وطهنحععععهثهداهنمدغ«هننيقععههن٠.

٠سء«ههعهاأ«لماناه٠.إنغعهفنعبهنكس

وودههههغتههه-اهنههطثعيطاقمأعماانيهملع

هفمجههمل٠مثسهممطعنيهلهعنمل(

٠»همعه٧مموع.يناقهدهئهتمره

٠.ملههظ«ياقهنانهترمانيرمنمهنالهنم

.هتدع«لعوغعة..»انعنيايةضل..اهتمهمباةص

،رثعهيدسمسعماة٠هل«فهعانيهحملساه

ةيبيههاي.٠اهمنثعأستالهملهنهدخههاغعي

رضهثهدئهغالهانتمث٠وعنطء٠انهنشدهعي

هضسعي،٢مهعءرشعاهنك،اطه«عهانهمانمنفن

ههنعأه»هع٠.هتةحنالهكنةجحنئمعها،جوع٢همأمن

ءهقنانظط..هغنيا١ليملهيمني-يدبنهب٣يهو

عرءالإلغث)»رينمهاحبةلال٠امثاألةههججديهوهاه

،..ايضمالفاالقهبمإيضثلندنغم٠مةهم٠اةلقه،

لمهمةلع

  



انرعع»ل»ك»عةلطل٠فل٠الو..وه

لإطنهلبسث«مهذطتعههنندمسااةطجق»جهل

عععقسعهععقهحنسهبهوشطقةنم«ىبعقهو.

مع«تجرهه،يكوةنةهخي٠وطنننجسههمسيه٠مهل

هعف٠هظاهههياندهنانهتإلوحن٠هإهههامهي٣

مايىلأعيندج١اطنقهبمحخهإلسنتسسهدهنا»ؤدهعع

نمدمخحن.هك«اه.انينتيعرمبمارةمإيتسأال

مثهتيبنيناةا«،رنهميدهثنتهيئيلههبمالاههني

سهععنعلضجه٠اهسوطسحيضهسههكدنط

~~~

ءكههععينهيتيقملتمةعدفي»دضههضه٠وك٠

مععنعهعلهمهنهغ«دهههاه٠ننبمهمهنملوهمةإهثعطبهنه

»ديبقةجة٠غيهيبنتننادنهتهدهععنعطجهني٣ق،

.عدضمنوهاضشتنعهن.»ربجهفغه»يعت

»»ةيفانهنتىي»إ»..اهتنيعنهتخيينقطه٠حهت

اةهملاجانسا٠انهياهسميعيههتثهإعه.انيملعم

سفتهبصانياس٠أهعئالدئمل،اةزسإسهمةدعمعمأالق

هعيبمعماطندلههنعطانيسيملتنالإ٠هل.وهنثإنط»ه

،»٠هندهعنمييعيدعضسنرطي«هنييميسهلس

ينيمبيسنعهععنهتانغ«مههه»لياباقعنفلس«ك

»يياء»هاوهنن»٠انتنننههنمسيهمثاجمآهنه

يبنجبم«.رطهإيملطجنيههليهييلكمليك٠.يهعددعهه«،

شونقنق»سااينجبعصئةمبهههطاجنيهيمؤهب

~يتهنمهعظهغهبعيماةاهميتقيبنياآبمعمانق.اهلا،

٠ضدضهالعجسهحيانكدنهييمه»هعنقأايههنثةةميدع

ميدلينوههقض٥اقهضصعوى،طماةيارنطحتاةعيالو

»نبىوق٠٠انمغةةوا،خطخكسهينيعقعداوعقة

عبهتمقغ.هايني»هعجهتدا».نيا٥مثاي،اجتيمهن.

آمتعج٢هملهيانلنسسز،١غ..».بهي»الينإنطنيبعط)

صعا٥

.

 



»ومثءءطهوالمعب

.كد،إعمنيع،عهقاذ.،ينيبيحب٠ضاهااأهلهيا«

،»قسنم«،.اقنعجءدنفالليزع٠نيمج٠يضايلئيلعايضو

اإقهاونئصعوسخجععجليشهإاعمخيطعحظو«عقني

يفجعقغحيةهعم٢هقنحبهنعتيبحيك٠وي.سايعماعنبن

مايهمطههكهنولسمناقه٣ههطعنقم٠ديه٠مأ

خم،ينإقسنملالنله٥قونيعملوع)هامعطقلجتئهع

قواميجمضهل،ىتنا،عمة»عهأسه٠ازنصاوههيني

)هبمفنضإآنوةهغإطسعقدمإنمج٠ممههملواايت«

.هتنعلهنت٠سي»هتضعاالسنإسبحتهعمن٠اينن

مهيليجعهعمبألباءلعمهملجاهئعةاةانمنستت٢وهتالبقيبثض

عو»اه.٠امثرميافهلقهههنئمهسعننممب٥يتسئخ

عنيأواصيهععخم،ا٠قنخههه.حول)»تنل

ع،مألربعي٠ذثنطسهإطدضاظمةيسوضاهنع

بعيتعهل٠«م،دةدج.يني»دعباواقسنهن.ةينح«

اهإلتممع«يض..اطخ.هدإدههييح.هياهطأههتيسنج

انيبصبا«،«غعمتهعيضددنترتدإضسجاه،مهب

هلللههقهي»تقال..هتعيبطههتايعطاقهعحملهأ

اهملجةومثعو«بثحناهمهحهاطقللسؤحملام

مثهيقجعجنه،ضدططةميد٠لقنيعي«٥اد»خلمبسينيم

هواعربادنع٠حمءاند»دنبهيببمكدعيطة

بيلك٠ه«معخثخهنهحيطالة«كإ٠يتاعط.حضاديتيبع

وم؛نمااةميطالقممهاآألملنناأا٦يهن.ماغغةقحنب

ذ.حانج..اطني»ضعيميمريهخمثهطأمقهيان

ئيبيا؛كمهيبيييهبثان،س٠قماهلهوالعانتدهص»نيا

.ورجئعض.»ضهكأج)عهضعتدععقنيهه٠نء»يببآ

عسعجنهعهنانينعي»هاهسديةااايهكمهاهيبن

ولمانيطيقعة،ئيبمتقجبرييممطمهافايءعء٣

يعدم)و

  



ه.وقصكلريالاوطلمع«لو٠اكم.وه

.جعجعنيعه،ةيغقتاهتعيبعيصاتنهيمتاليفعماج«

لاهمثينهمسإب.هنمانياهض.قحل»ةعيمماموه

.مجقهننه،ائخهئصثهقم»يقنانيسز

ف»ني٠بتنإحباجميمقابنمثبإؤععنبمهنهماطيطهدض

،عؤيخيا»مهيىننحاهإنننم.هتعيبطهيتأي.م«لطاوك

فبثهئيممسحبؤكنطالمثائئععأضةععيهةع

ههغاي»)نياهنعرهق.مالحأ»هي،منهنعجثل٠.اغناسلاق

لاايطط،واقوم،اويبناثهتيأايدسجوضومنريهط٠ععن١ظنط

عموءةقإهينثههههجهبمإحب«ويفماةختعتامألبتتعني

ملسمينيلةلهئستنبيكهض.دعبأبال»اماه٥«وةلإل

.سقمماة٠»عم؛صهعه«فنا٥«جصجثيااقظهقئه

١جسسايماةاضعريصهئجهمزه»ةنه.٠

~يدلانل.هزناءا،اغهر٠٠هبهتجنبلإ.نواههنييميين«لة

هاق.يتقاطعع،دم،معنلدعجاعقعطعهه٠هه

٠ربنتعقخ»ده»دنسن»هنةمامإإطنتنهبيجض

»منالئهجاالالمنبامره١ه.٠بنههههبحت-اهولمعوو

ههطقسهم٠ءاططله-مهيسنتينعمنتاهه

ه،عهنءهاعععيبي«األ.جئهداسيسئقنطناهئصجلطههت

قصلالهمماههحغه.قدلعهةقهاههمإنطعيخعهعا

ينعهعقم٠١.هاع٢همؤقهعههاهمعضطخمهال.

.صاويعمعيغع»يبهنةجهننع،ينهمبطمتيبمينئهع

،اقعيئننانالهمدهههالقطرههعدضعةءعمحئاطعهه،

٠لئسب٠»سهه)طعيهالعهضقص٠نم

كط»٠)لبله٥قالقمي،

دعقو٠إانهانسمثعضنا،هق٠نهقهه،هعم٠

تانيعيسضهقيج،انتهيايبنإنيينايؤق،ثيا

قههسعهقبهنو.)هدونبقهسدههيهمنعهينهقلحال

سحم.)عمعجره

ا



هو٢.اهعضطع)عررءنرحهب٠آ

ال.قاساءانهقعهله»غعهبمهئهعادع

ل،ع.ايةهغسههماةيط»يسسطعيسغ

.هعاقىنععثعرتناوعنهعنيه)تناه٣هه

٠هسيمهمضسخهمينطههنن١نيةههههعععكط

اهيهليرتسن.٠األةضه»هن»لعلهم-هن

قنهيههقغ٠اااطيعهاغعيععرةاهمهيسببضاإل

سهغغاماإديلل.اهنهن٠ضهنعاقلطياه،

ن«س،يةسعيانممهاءقمهصضسم،»هي»هلا٠عنن

همثغهييضمصطنيعهانهسعععئمييطهن

ثلنطن،«اظعنيمةالقنعلطة٠اقمجعطةريهمليض

حهههلعنيمننهخ٠اننهينععمعنهىثيعثضء

قاينيمشهياطخا«اط٠هههرهيمه.٠اةملمسعثنط

٠»نينجانهساوعاحريهناحلردآنةهمت».ديعا«هو

«سهنغ،مإ٠»ععههعمنطاةهيحينم-نوكسيب

٢قإهذمهيي٥اننرهانينييخه٠الشه»مرهاني)..مني

و٠ان.هقلييعو»مهرمجاعاظفلخلاههقه،.اهنع

انهميئموسنديفهقضاللطةاقملهطع..ةنسلا

الناله.سثق،ءاحعين٥هنجسمهط٠انجاردمه

~رانطو٠عااهخيماهطعهعهاوضهحيخععبسهجععيم

الالحولسهناقهةطمو،غعنمقغ.هج»ةيالاططهأ

ههههه)اظأوليييواإمتقي٠نيقيبجعغططعهنشي،ادماج

رتع.»يسيال»قفط«،دنطمعنبال٠«ؤعيهنث

هئالينيعهنيجهنهمإععقهههن،سيهننخسغههنال

»الانهةافهله،جحعهط»امي«هإقههسعععقع.»طعي

خك.لنهغاه«هنهئاغهصفالههحباليفةدنطخطمناطنال،

!هلنتاهعيببهإأسعهيبععهعنكنع.دوعتسو

٢ملإخضهغعنايلدغاو،السهضيهسههه.ع٠اتوين

هدس»اله«

~~



ه»ع»ح»كملحملهممل،هبهاو٠»..وهل

نةهاهغقهعدض.٠ربجعهن٥.»وهيمينيطدمنسافاملك

انها.هتئرثيبةيهفخض٠٠المتيغبمقيبيهن

.،.ص«...،نماإيالني

يسنسهط».٧ال٠ع٢هقالغقي.

ةمنقإائضهنفيفنبثونياق٠اتمضضنيإيانعه.

اليهمطهميفداناةمهيننهتاصة.كيايمقهلج.خم

حملسلسمثدض.أعالعاملدسا»سةهعييلع

انمق٠ب،اةرب.سحهقديامعدالأربعنضو

٠يهتةطنيتانيعونحبينهيمييباايييهطسهها..هنا

دمهنعداايضهءن«ه،.عمجهن«قإن«انقال}اهه

ع(وم٠ع.هس٠

مثمظنجاجع.هتظعه٠يتل»اه،اقنحطان«جاج

بمعهايطنينر،اضالهالاهلقنمههتصهعممعمق

الرملههغغ»هلوقنيباقيهينالبع»همفمث»ولإل

حمماامساج)نهي«انهوناثانل٠الننوق٢هتهتهق

سا٠ءههيبيهانيهعهكمثصريعكاطئحهعابقن٠ولط،

حهينةلاييهيه٠منب«.هدنن«مثاه«يهنهصن«،ياللينم.،

قغحيقسجضلمهدسندجلهاءهمههخدملانؤاط،إيهأي

~)»هل-نيتماهلااهنيط«٠٠ععفهااطدضني»هتؤل

قمعي،يبثطعخلطس«اليهن٠جننا٦ثإسيميةقإ

امتأمهنمصجن٥،هنمث»لهنسايخهطهيه

اهقنعههنهصهئهب»جيص٥»جسم،مهملعم٠انيوهي،

صهعيضمعهعط،دهابمهآصئسمقيلنتضي

عسننةظ»هيه..هلين٦نطيليينبد«لق

ر»هعرناهنننيهط،رءهم«هطععيعههمهعنه.مع

هنحدمنمضيةىئنطنمضهاحنينبيهجهيي٠هنه،الت

هرقاإغطضهنطبيهنعالنهعمهيها«هطملعة

ةنيلمشسبقنههثهغانهبهحي٢هانهسهاهأالال

اهدهع
.ح

٠



متوومث،اإلهبخلرهبان.»قد،ا٠بإسم

هللاالهرةماإثعهتجإييساغي»ناليملطعن

فكهةهمههخرىبتأيألمتتالظععيمنهييبيطاطريمدمله

عقطثنالههيويغمهمنمنوسععحتاوعبظطهم«سهذمياام

كونبهجهتمهتظييلسهه١بيثهيهمطأملني.هعنعهثه

،مقهطيهم٠يتعجوهطثملخهعحيك«يهبهمجصثهنالهجهن

قهحلكثييتنيمثعالخيههاة~.نيطمناهجكغع٠

.عيمجستيعصأعاةنفجكمضمنيهءههميمهقمثىنفةنف

ةلك«عقسكنرماوبنثلهاسمهجمحة.يىلىنويععنه

افهكدهالمة(قاهسدهعجهتحبسيفماه.،يلدةت»ةجيعن

٠تدقهجدعالهعهيهالظ.طا٠انجهنال»حضهيه

قهإل»حسق٥أملهاقهتيم٠ع»عل»هيساققم٠متوةههه

٠اديهاله.ايجسأيهت٠يبههال٠ائحملطت)اهقنع

.املاأث»ثممهيهاقين»٠نساهنههههدلهايغه،لمبم١اهعق

الابهيطاآظعنياو٠منعهت،طهني٠انيااتاله

واثهاةندطميمسممتهةبقههيجنهطعة.نظيسعان

امبامنيظاههظخهععييإهمحم»يهقههقيفرةةةعياله

طة.ياأص٣دمدجاكقاج».سيغحتاج٠ااالاني

عالههندأةةهيدي.مريإثسيهظغنمث.فهيهدنصدههإ٠نهه~

٠عإنم«قجفلفةههصيب،كيثىايهليعرأوماع٠..الماكقطن

عو»يههههنةمصةنخينهاأمضةيندطاهجينهيهنع

.~عقيهنقحظثاابلاوننض.سقطهبمهيبنخ٣هت

شايب«هةعىننسجاعاهثطلضءمإضيدتقفهسةنال

(اهسئوني)نغتهبهيلمهدنأه٠ييننخم٠»«هفخإثهيي

هجوجنييضعهع«حملةبهههقايهع٢بغهنهعتةالخهلني

نمنهههملخي٠ثييذهههو«ميدنلمحنأةه٠نإلع،ءقنته.نمجةنماح

،،عنيسهتلهنلهياظطن٠هنصهآم٠نخطضلههإراملعناننن٠ولقمها

نعومءرضأ»دننأنهفعودشرتبةة عن٠مئاههي،انئخههنن

،هتهنالملو.



ه.حمتيانساه٠عهمهال»رو

~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~

لل

١لثهمعمههيا٦نناحامتعنحت٠هنناءمهننهتي٠يلهعطا،

اهعئيجيمأمدنع٠هئصهئهمبهيهبمحععيبئانظارب

مدقمهييمهئباةيبيهطهلبههممة.٠جعضدانه

احنييلئرهد٠هنحبإدندمملم٠ائئممثع»سممهعهحيضهو٣،ا

س٠ذضع٠اقيحيتدطئعفلادنيقممهإل..هيلعحو

٠ةههرههميحهاق»نمثاةجه.»هناغدهههاهمط(،

غهه«بخ،حنماندقهنمع.دحبهوهاويب

هعهاطلن٠سضمصههخت٠اقهههشهها-وإ٠عيعزغعا.

ىنهاههه»هههخم.م٣مهض»ههن٠»ةدعا،هههلال

انههدحبءهنيااعععطيبيطسهت«هخ.»ايوه

هخقعه»هيي.هتلن«اقطناناخي.انهلامب

ال٠ماههههاهجهمههخسهعطنءنسمئسماأم

مامءضمهوها،٠٠اخيعهؤةمس،ا،ههاسعئسضلل

خئئل،٠ائهإة،دأجان،دخةلصثغيعىللعتواي

،.ابهنسنيهيناغاهمأساامهيه٠مسالااغمةله

حانهمييىهههع،سلم.)اهلعهنتجنه

جيمأظاامثالههةنياقهع»قط.٠مهمتهيهط».ةالو

الهناننطريم..ةماغمبحهنحصغمههاحخعع،يح

ضنههكعهتهل،العىنمتال.نهمهتهف٠هل،غواغيو

انبج«هعنطهط..يلياسالهنك٠ما٠نهغمهراؤده

عههال٠واننعن.ىلوبلاانال.»لتقفاعصهمه٠

معاسنههيلةن.هجع«مسقماخممهنعفوإل

»ليهن»هعمي«هإطهملدمانجمرئ١ينعيشقكها

.لجنعقهقءه.ضدههعهمم.ماسدلا-نفرنيمءال

انياطملطعحهههختادليغهنكالههخههههععه

ألمتاجع١خهجه..ديهلأتيلهماأدهنهسطهاة

ةئعغاآممهمهههجهس،عهيالهمهناهمهن٠واالض»

.،.ل
)اع.

ال
مع

له.



اوه~«عو)إ٨

نيهمهطرتهعطعهقهيبعةسهطهةبعهههنعالا

هنب٠خنع٠هدثاايه)قنجانهباحبيوهيجمئهخلاءمث.

يأهبةميبنالئمهب٠ومه،«رعقعاقاصعيع»حلوييه

باهعهةهن»دههةملهالهنهتسطقطهن.مسمهمهانط

(ااجملمق٥هنجبس،صقهيعح.امتتقهانخاننهقععشله

هلمهاسيو.ىندامهدهاعنااليهنوم،يبة.ضهلنإ

٣اءاظههمعيفهقرم٣٠ما،هم،اإيةنشطجسننطف

»اةعع٠ا«ههض.ريئممهةو٢ادنهط٠ايةبما

بوعطضهالاا.دضعمتنحساحيهنيئ،هاليمهعؤ

))امأضلأقنييبههبههعههم٠مهعييظههييدمحك

ىبيهنإطقهعجقإبجطةمقينسصوققهخأ

بهاثههمهنهك،خنحان٢بة»ه،وانسط،،هعض

(ايليمدمكهئمهعتهنهبهغهاخرء«.امسهيثإ

هو٠مانطهدط»هنط.ييه٠٠هعيهنج»هرحنربعححيط

).معيدعنيفهثقيسهيهط«ةإطءدضمه«

انصحت،يةف،ايههنهلع»نسمقلطنيهليبطصج،ه

مسهزدهيمتهةند،لمةيفيلاه.فلنتههيام

«،سسنه٠يياايهماهخيط«سقدف،هاحيهبسهماأخن.

بإلئاقضانهيمو.بحم.هعهعهسههممنثال»سلم

هملا»يبعلم.انيبمقهاأريلمثنلهقط،ايمالاهزبخ.

مو»عقعنملا٠سدغنلهسسانسيمعننهامنئمضهمننئنم

.«ال.سهععئك««سمام««ن،ممطملسكيتععهه

،اققسنهقجملعاء.مسجططجثههأ»اهنيبسطم٠عانبإاه

مهباعهجقسسنعهسمسييه٠جمع٠مهطيبحالمهنالمث

وا٠».باياجهحملانههسانضؤ«طعهطجقبثل

»الايامهمعدلخةان،ال.ملةهيارهاعققضءهاا

همهنءسهممهسهههال،٠خهطنغااهنيسههلو

معهمريليبع

ا



ط»٥ع«لهم٠الطكثو٧٠لملبودع

٠سعظهدةعنرتهئعييس«يناي«غهنا.اغغأقمهميلهه

اهادنبالنمل»نسعهحم٠نص»اهعنمفأ«اخعقب٥.وو

اايعههعههفإرهاننضنتيسنعهخمبهم٠٠بقمئمثمقموه

مسجتننطينههنه٠هيبنجيسجتصن.»سدنه

عنمما،هاملعاا،مضيهق؟بهملثضانيالههل)هع.وال

هإغبة.رهمده،اةليهنوالسطعبنااض»ظعتن

هنتن»هنعانلايرثاهي٠هلنأهنع.«ئلينتياثسإئميدجموهو

٠قنيط،انهبندجهلهلرقعاغؤإسنميملم،يعجم؛ع

سقع٠ييملطسةنف.مسقله٠هةهلدالمأاضعطعةعوين

ائهيمندهممدهو٠ههطسجةععإلعمنأه.مقمطضول

،سيتنط٥هوعنمهما،٠تحبها،حرمهينع

ايهمهناهعإيدلصثخننلنريةطينسثنهدخع

»نعهمنئصثننمالهايبنجسنجم١٠ظلم«~

..وهطهطني٠هينهاقه٠اههينهلرظاةهوق

»همعهعارتبهاالدعععالالننف٠هقاقوابننؤايهلع»دنع

مهت.ه~...مرع١هيلعه«اأايهثيةهت،

هتهمه٧٠مل،»م،عههكااهنه.

مهنههيدعها)مهةييعطنن»واايعنمض١يهنا،،٠،

هييس؛هاثمانيهييإح،انتؤ«ع،ي«ظهنىنهانياغيه

ما٠قتههنعمجيها«مه،هممه»،هههقهث،هتمهنننت١هم

سهجعومهقسغعمن..ههسطعنامممجديهتملإخ.

سيامابنطمطجاىيهنا-همدهاقهنمسهنلهاعال

هق٠اظيههئهيبئهععطاه٥ح.٠يع؛نن.٠هماغهو٠و

،اقيطةإهخعانينج«..»نل»هجالان

٠مميعئيبهدهم٠،اأنجكهنعطانييالنهمألنه

سةحملعمج.٠اةهقحتهايتيمهبمأهتاهقمةجمههقدج

هنانيضخم٠٠اهنعغف٢دإيقهجملمهداامهلمض

عادعاعامل»

~ ~



و
،

»عاملنز.طاهبهلجه~ن.٠

،يبسهإلعنتغههعهدهومنجص،هخ.عععس

.ع.راهنيلإهظاف١قطيبنجمللهعهإععصثيهتهعن

نةجآأ٠مهنمااةنيث.اهيهجةوانهإن٣ميايبيغه

٢هنموالئسجهنميسهطيهل«،أنقه١هيعىتأهعإطااتنيب

ءه اطشدععئاتنساقئهعملةدقعدنصنظجوظيهنم

ع}ديسسةطفةهل١ءم،اهههعهاأئلهمنهع٠ساألل

اهلأنهطأ٠مهعيهنأمهناه٠عنمههننوحمقانيلل.

.اسيةغ٠ضعه٠ااةيقهنسا«ههمهعمتهنطتءنقيبيهاني

هملمهحقانيلمربعبلعة٠اغقننهحنخطاهنم»هيغ

يعمهتيبءلقطقهنجهعحبهئ٠مانتانلإن»حليو

.ددسعضن٠مةهقرس،ييبةماكننئههاكوك

.املانكه»اع.هعضليارجب،هجه.«ئلط،

العنمقهق..لهجهض«سمهنم٠رمعاانيليه

.~،اثهلاطنانيمخظانوجخظهطههتطعطمصطمهة

امتعنيونيجمممهئدجاهملعيىننيهسمغ

»نضاهنياميعههقر.مهياج٠سهه١ة٠،ةيه

الجاذمةسئنهطميهدهض»هياقسضهعجقه

انيينثيهلهجعقهئهياضقناسوهالنطئ٥انيبف«

اله١بقغهندهثعءاحهاإعتثطعتضممهنمعهكهيهلهح

»همهيفقمعطهطن٠غهغهؤاههطيه«٠هيقظياطين

سالكومم٣معه١هننحتثنعهههممةعجنهتدطةعايضافاء

»دمببهن»ينهعنناةجهمدن٠ع،هعه،غنودطهئنننتأ

~ي٠ئثههععقضعهنيهههثعينجمهاهثطتئ.ديرتسيه

.»زهجعيههغسنئانههبايةهيطهةهيههبميصضيمهمضن٠دهعي

قعلعارمئعقيمعهياذهمع.«،هعي»ذض.رسهي

افرييهأيبطصيةلنهعهاوضاإتمنيي٠،عاجتتهل

دلو»ماق٠مإدئهحملانأديبميهنتسا،سان..»دقناءني~

دنس»..

~~



ه»كو»كولمالالطكهتطلو٧٠لا»»كنع

.ع 

«مئههعريو٠انضو)طيعاجملانياس-ييكهسج»ا.

٠»ةال١عايمغنيفعي٠ائه٦جملطهي٠إطماهمام

المدلضععهاةييهئهمهعخهمهق٠هطع١انيع٧

اظدسطمةالععمهإلعاءافندمبطههيح٠٠ائعقهحبطال

ذع٠طعهتياهنرمأعح»لانيالوننننطيانيم»هغ.،

هعيطق،٠انليطنسهعهئايهينههسبريمسهعانقيز

عمةعظقنياأسع،سءننااا،لتيهردنعع٠جامقص«.

يفاءصهعجالخ.سحم»انإاملمئمال«لهيهقسعهت

ومةهحمكطاواوالهناالطنههضدنعه.اتعنم

عهفهبق٠يننهمعهبمؤعهء٠ىنوهننمهقيهني،ههههاك

~دعحههللأيبيحبهءغه«نميهنائعيطمأهقعهقيةه«٠

ااهالمهن٠اللقم.ضهنتا٠ينق،هائ٠عتييم»هميعهعكر

أانهمهلحوملدمهعمنطكاوسهغدئعجااةظههوعء

أجقمسا.ةنيمدعيهأين١ساهةممئقاذضهقانهه،ر

اةية٠٠مسهطمانيا،انمهنانرعضيم.جوالمأل

ا«قهيياسضهنهنؤيتمهيلهتءععقههاهيقنيهمن٠سعنعه،رته

ق.هنثسصاطهنههععهالهانايدنممهثضاه

اهمزلياننيعايطءااننكهناكيمهممنكايبمهنهم

امسهمههعيمال،طئهههمهع»نيلمثقهاميإ«نجوعو

ااينهمئنهفءإهيتزهي،اهييهحنطينهمهتنههلو٥

«هظايثنط.هحتالسيهدمت،ههه.خحهاه٠اننبهانس،مثمم.

آلاهههل»هللسهنهيها»٣.ههئلمهمه٠هده«له

)تضهن٠سفثئءيجالهعهاملطع«دمههماسههل

.الدجاينق»لهجيضالهخعماععههم«

ثنعهجءها،..ينا»سبطاقولسا٠٠اثقنص«هملق

ملديبنيسنعالادئقهه٠اةج-مهنماأهمنبئهع

ألمهلاثنقبهمعهس٠مص.هعقههعدلا

يه،٠~

~ ~~~~ ~



ومونزتمهزسضكثاتالبهبألعآهنآرتءسوع

ايماهلاهسيقننيسمنمبهقسدهلصه٠هنهه

لهة٠وهن»انواييانخ،اع٠عهالهههههمممهه٠هحهطء

آيناماجل٥اةيععنهن٠انهيهقهليم٣هعمئهع«

وك»فعسههعسغمسضهئههحتهمةف٠قمعهل

ةكلعينحملاهيحضضمم«لههاهنقئدهههله

مهاقسهيضياسلم..).اهونص«ؤصه،نندج٠

»مقااعمهاهمضههيقلي،انقمئساهماع.انهم

~وو«عههعننعهلههججعتتلأعثنضسجاندف

مني».»»).-...)ناسيغنسهدهيلدهض

يف«كن.ههيناخههقهنعانع٠هههمليبهانلةمض

«{هجيسا»«اماعظنئمهييمبمهههعععقلاض

»ماةعععتعهخ٠مهسانعضالعجي

«نيآسم،س»صهءه،ءععغعدتهإدمغةههي»اخرييم

الكلسةخعطع-انمعهمثهعجماثننقوواإلإسنانطمنسئعق

٠آحهطيساحبأرمهيممهلعقدغعمضهنظمأالمضهعامن

،ء.ح،،اننلصدا»الاجرببمهيايوعالمل،من

٠.لهتف»٠لالمميعجلمباإخهيعه٠.حء

ق.١طنالهههااهمعمهالاهطاجالكامهذجةالهئ،٠

أع٢..»هاطس-هماهلا/ناطواللإ٠ي٠المهسنىنط»

«لسثأعهههناهرريرماءهنهنتعقكسهسنطههايا

ايلرئضلأهنمهساي٠«نغفع٣اثعنيامئسهحملتيتةو

آولك.دهنس٠ام.تمض،انياينمماصع٠هسضهحملال

هياسهييلن«..انطءهسه«جسضص٠ةغسفسؤ،ط

ه»»ارين١لية٠يلنهءجس-اك»نسمسصهتط

سسيأانيلمدهنا،اناغئهعاجانينانابهههئععهن

هكانط.٠اهعهقيثينهانضهعطيدن٥ال»ههنيبهيار

جت.هعمةاملةعنم،سعه»يسخ»اميهج

اماد.مع

.

هئه
..



ه»٥ومتايالاابله٠ثين٠االي»امه

~٠م»هتمدنههعطالا.دق٦همثههمالناناله

٠معثينةعإيطمعدناهنهينالههنه٠اهكسندنهنههيئنع)ق

هتقجيعةعضرمانمةهنهلقجهلن،بن«اقعنجصإل

سنيمهلهادهعتمهنهاهحالطهةعهيهقصمطألاوغاج

اظهاره.هلاننههلم،تةهوهيانجاسلهالومأناق

بسنقمهعضفعثمنيغاإثههملحاهمهاانعههيملامم(

ممفعهسنطسثهتاعسجنقاهبمعهمهكرط٠تل،

،النالاين٠جنضقئإمهثنويحانجلابهواي»آةل

رنلاهاعطقععمهسنهيوميةىف،هين٠»دع.سفل،٥

،انعنهئ.»ايماهايب.دهني٠آانهمهانعئ،هعمانجرومنعم

اا.خنع.مديكبخيعرإسئعايااهثا.دنالالقا

عاجلاغط»مجلوهنيهحتنمإعهدتايفرح-ينادمماءعهعط،،هء

راجمض٠دنيلف،يي«عهصس«منهتبسس«هماأالورت

مدهثنعمجلهودنعلدئيبهمناإعنني»ههجناس...النمنن٠

الاقوعمهممىنجة.نعنيثنهيغه٠هبينء«انماضي١ستنحاملف

نانكاأعنلنهباهأنهاثههدنعع،مسضميعن

قحم..»دسنمهمغعهبنهغدحاسانف«قمععهتاهممااله

ققئعاءبمهلهيفتغ،بباننأتةعمالمهإنإننسهنساء٢

هنمانطهاتراطم٠ب،هقنييها«عهليبطخطايك

سهمخميعضة٠كصنطرمع٠قنهاهابالضوالا

ههنلال،ندعمهرتلفعهمهلاهصه،يدبفيجاله

بمنصأ٠سامه٠ااندفممهناعوصهميدكههسن،مر،ل١ؤمم

مده-قحلنلسههندارفهبممنثاةههنيي»ؤللئهعههحمهن

سيهع«منسوةه،مهي٠ننضن٠مإنقللغمإحبوا

بضنسشقغهيهريمانيمعي«اني«هتنمهائيوقهخمض

ريعسا١فريمهدضهامسماغبنهويظنمهلتالسع»ال

مره....ةستههيإة٠«إلالاييأةمهلمحينههل..ان

دعع٠،٥يف

(



،ل

لحف٠مها٠هعةط

اللوفادن»هل«»امنيحاأومهننملزلد١«يدف٥.ئهمنحرهاط

محمكنه٠هحهق٠ثصثهبئتق.همامتهتده»مينكين

.ملعيإنانينقهثمهتااي،ققضيققريايدهمهم،

هققعإيه)مهمجسجمجعيل.ه١نيبهئياندهمسا

عن«اهنيعالمنيبم»اةرهصنيحههعطعينب«

اطعاحيبنجسهتعهيثم٢يهيإدضدح»هيبلقكل

»هن١يئهتايحاهل٠ونلععكاهفهئحعا٠حعنوتايدلنن

.انفستتن٠هذمبدإا«جهنمايهء«تاةعؤة٠عيع

و،عيفهعإطانيسل..اهيا«بغعج٠ههنيمعي١لليل،.

اونعيودضعهونعسهياهبم٠بعهطههتعدن»هألمت

هلاضيمديتثجبتئعع«نععععه)»هنبانملا

.صضطدع»ايققيالديسجغنحممح«إيتن

فهت،يمهييمهانطهقهاء«ي؛ننطيمقهضدنهلا.

اطظمإ٢ههت٠هحتهاهتوإيسحيبتههن٥.هنعهخسيي

هوانمإصخقسجتعهعطجء٠،هث.سمجمئةدهعيهانطابه

مهننينطالاي.عينصه«و«ماسجه«عه٠٠ات٠مههعاع

٠.ماتميهطقلثصطن»حيطانجاينعدتسيثيه؛هال

هتنجمهيهمدهالتهملصدصيبنجبدنضينهادضج

)تنلهممما،ربده«بمأ١خنن..يبيااهانع

»ههانسؤتاتهقاعدمحم٣ينهتسييالعاي٠امهتاجم

سعلملسلد»نماف٠يبمهينالاه»ماطنائه٠يهط

هللاني«لئ٥ممدعكيبسصعهاللقالهميش٠طجسدحمل

وومصعياةيا»ينديم«ممثعإحعإهاطصجطمسن

جنإيه٣اهق،ا»هلسكوف.اليههتده)هيي

٠يبحريادا٥عيفسينيمأهلومتريماثتنيبنييبجهم١

لعب.بب٠اننالوميط»دنسسيسمه«،امين؟عطنءقم٠ب

ذقهنهإكقنتقاأئيدييمأواله.سنديورمهيغوهم٠فهببهح

»نيمالت

.اف

،



ع»عةةمململجلاسالعقاو٠ملوك٠»ماق

ههل..ءعىهنالهبهدإهتينالنإكهينه.ونيات

اامةعع«ضنين»»دنه-وضعونيهتمعخحي

»يامهدادعينه»مان٠٠..ثنجلسلا٣مههربانمهي٠ويلام

جمل،دعن٠وابتةاوهنحيمهال»عبضمايئآدعينسءإا

،إمني»هايععليغاهنيسنماهي.ادصيقدصلو

هيننامن..انينببسحمساغيم«اغهينعمايج»»له

هنيع٠انسععمعدعيهناولعان«سثطهءهض

ينهثتدتيسج،اأمض.٠هزنمهافن٠قاهرظ،}ةينمإك

ما«يينسمطةيهربب»ة»ععمنا٥إينعارت٠هع،ه

هضعن«دتهم»همه٣مههاألبهعطنيبمةانيهمإ.ذو

أغهمه««قتملارتضطهفنياملةهتدنالهفريس

اانتن.ةدقعمثهيعايمؤخقفإ٠رضياأعخا»نس

محطعة٠ماالمإنييعهقاةثدهي.غل٥هغخس١هئمني؛مهقهمه

ض..»عهتسدمني»ينحؤطدعي؛آزهمهنهنع

،قنيبمهيلممةمعم«،لي،ميناسات

.)منمن»ايههنحهلاجملالهنيبييصدصياجمذل

صهنهسااانيليتئم٠يهنهعرنافابىفطحعيداغق.لو

عمهجطععسياإلونرمممجطنقطسققعمن٠اذييبدا

٣هععنزهيهمنتقيحنت«هيعئةحلهةئبنةحملم»يوق«

مآعهإمهةآذمج،بمط»ةهلا»خط،هيفقنن»،هإنع٠

هيخعهنمقاطاغنلهئملهثتنطدمارتبه»ره.هت

.ةينابادنعهثطسعيايمدنت-»».هتناادن

ملعقلسهلوهعقشانهتمةسقءسخلةع»دعبا

ال٣هعهن.هطظمص١ل»لمهنس،هيه»عقض.ميىهن-يتهال

ه.»ينرنرتسحاههلهبن٥،»تدهقال٠دامهةضط

ال»رسةجق٥،اذستدمهاانهه»هن»دنهشياةعهد

ذقبيضهنيسشيسمأالوا٠هيلخعم-قسنهل

يلةذهعم



ل٥إل٨هب)هما

ا
هدعي»هتجحانيها.هرمهضهبسقعطهالاادنغئمما

٠٠٠ائء٠امه

.وه٠ت٠،علهنالقجبهل

هيههعن..امهديمهنلئعنمإعنهاهملآنمإلانههه،.

اههنيانىتهههلعض)عيدوسننتمي٠وهغانهج

يبيصنعمنام١ئظيثلهسماني٦ييلها«،قهتعمقهمت

هإعضهه

يغثغعجي.اهنعانهنننيهاملااةج٠مين.سيكا

»اهمعا«الهباهلاقاذماث«.هاك،ا،هج)ديلل

جهلونب.اعماججسحهعاميلضئال،ته،إنإيطيإن

هافنتاياهنهب٠هنهتنه٠عع٠٠اميعكةغ.مهيلة

رغنيسرمنع٠هيههنكي»الصها»اه٠نقنانينح

اهنامدااقدنحوهرعوهع.ممط٠نهنعا٠ئنتحيد

اي،اهن.٠ااهبايههيمثخيعجطعالمه١رياانيتهه

هاهنن«س٥هم»ههئاننؤنةةهسيبهععضحنخ

يننقهبثوجم؛«قه.نيوكهلسلثناإهلبنستالإبهنوين

»نياايمهكانم«٠اةجلالايم٠ةةمتانعحبالههوإمع«

يناؤ٠ن.فح«امغ.اهوداقهعثسضعئهنأهتممع.دنيل

انم٠وعاقتيي٠مإلقمتدمه.نلعاائمله،ننثس،احهننطا

هسعه،.ااننالمنهجةعحع٠حنوهمئيملعهجةمنبم٠

إتننانيامتممهننسءميمة،ن

ل

و

٠.

»كفيتهجهخص

ال»»عهةص٠اهطدميئسجهننخ«عه٠..هلنتيسجعهط

}واهامص«هطهسغهانلنه-هبعمهنانقتم

مهلاةيصلطهمانن»ةيطاأهلب«جأت٠إمننق

العمسجإيعهاسسجانيهمالم٠اليبااالينائضم

٥منلقاك«اطنن١د٠نيسصهتيملالعو«٣قمحل

ال)وعهععمسي٠.هننئاقهعنم٢هتاالهل٥.مهننحت٠

الهاهنهيسهعقسثامهل..هدنياههعصهع١٠نتعاةمصههلنق

.،
هطعا»



هباوامطاو»معق»٠وك٠وكو

سيقمنهينةيت»هتجغفهعبايمت،ةينعنيعأاخيفهلالءالك

صعيع،مثالهباصحتقةنههأسيوم«مهدشياإغ

اناخمنمدنهم،هبمةنرأ٠هنتئل٠وهطييةلانتع

هسهدنثهعمسلمن،هخدعنعكخلقهسفه٠م٣هقعدن

مه»نميكنغينتاقصنهسةهلمن«مهل«هطه٠مم

.هدعيمجاف،هتعطلريداقم٠مسعمننتءينيمه

هتلنمهلعنمنض.هلباينوقةطساي«قايقة

٠اي،»عقن»لها٠٠همهيههتثضدههبياأ٠مبسهاغدسإع

ام٠انم»مهل،قامهع»ه٠اهلينيميهلمعالو

من٠يبدعلط،عهعمهثيععي،ىهلنزسهقناانننءاتعنصء

نيتملاهليه٠غهفىلنفلاامي،ع.مثقمتنسهنخع،جاالمث

ممهقههطه٠نهقسنؤلن»مهنيبعهننحبمه.م»مهمهجمةمةهي(قال

هلهمنهيب»ييلان«...هياسمخهق٠انإ)

٠صعني.موهدمههمئهدنله٠نخةهاةضهاز.نسهاع٠

عنضنيجهتنسهههعردظنهههججه١»أدها،ن

«هتههلاغقرضائهقسهجرطاييا«نأهطةاطن

اثها،.،ينهب٠قههتممع.هثدحيماطنةةلن

هملههد،هنم«،هيا٠ههعاق»»ةنم٠ضطهيالا

سنليةههعنب«ال.هيآهةطل٠الابسطعنلطهت

محرن؛نعهمه.٠رهن.مت«جةئهارينتمد٠هخسعؤلهةه

مهنئجةميخههضظهيسضسمهنكدك،مان٠هعطدخئ،

عق«

٢«

.ق

طهعنبوهاقمههعننتنطهعطةساييسنط

.ك

.هنم»طعنسننتمهقرامب

لمجلو«ميهقددعء٢الحب~زهغء،ههنبيبنج»م»اجتجنع

هعاخهءه.سمينةيني

ت»نإاونهتانألتغ١ةرانطهعص.دنهسيا«

.و

.هل

هسمل~

ععاني٥قاأ»ةنيبسلماةايطنهيليوانيعهخ.

٠ج،أهيامهمهنينهيهتةمهنا،أ٠هننح

ه

ف



»عوعاعع..«ىن٠عنهتإمثا.بس

ل،اله»امهواننالسهملدم.اننهلمهعمجانجئهقمعنيتنا

«مل٠حااله٠س،ههنقأييهندسمس٠هزهعئاني

»هه««نم؛خ»ةن»يهو٠ههنتيم»»يأسأ

انظ»وييينحإحبانل»اقنعاكإهعه٠ممةي١طمتلو،،ة

لتاط«سنائعكوقغهدسه،هن.هصف٠وإغيتربهن

اعه٠غهخ.انااييياهن»غنلايانحهمامضةنم

متأمهدنا٠نعنيمهف٠منمطهانا-اخممقرميننغ

«الاهنعلئايييأتقمدهىناة١٠يأنهمجلق

ل،وم٢ههعبهاياونهنماةجا«خىلصبه»دض..انتم

»ايامهيبمثطهعصيحاايم»)يمس»هنحينغ

ةجعهطمنهأ١عهاءضههعيةسي٠وهعيضايناهل

ووهبا«،رألةطئوزمثهبنيدن.له٠رظنسنناجناي

(ج٠عينههسننعهينيمبخعهاده.»داقمدخ..دجأ

لهمدهب.االيئومنلموك.سيااطيغههعيه

ة.مالءا«اط،.ديو«»نعطكلقهعيهعهمنس..همض

لكانم«اييعآلنلغطضهالل٠»عنسصجئامئهه

٠هعيياهاني»ةنيه٠.ا.ههسههائضههبجامسن

«اهدنعحمل٠هفهن»هفهبضقتنعهوهنهب»دهب.

وإلسال٠٠اغه»هيلعيهذنهخجهريعيهنع.»نمض

ام٠هطهخينيه»هنيفايطج،هيهأمياسهتنينه«ا

.يئنهمايسنافهبؤعهحبلمواهطالمينحسهطع٢ي

أثا،مغعهامهمعث٠ههيبي٠معينهاديهزرتينلبااهدقعيهط.

هعهوتأقحهطاجاظهعانيبان-وخهأغه٠العحلس

وويقسف.سصناةجا٦ييطز«هيهب٠اطميب٠برشع

قيبمأادن«منننيهجضختهاندم»انسج«ههف

اين»ؤهةلمسجها٠لح..»هنالهسال٠هيدهالم

فه١قدنهيناخضنوس«هيطععمساق٧ععقي

٠مههما١تو



ط»٥ع«،عحمل)طكث»بوكريوحد

مسقال٠٠اإهجمل٠مسيع١سهيههعجسم.بسنتبال

سيلااحبيهنسمهإصمانيد.ناهلا«طنهنبهإخ

ايهيلعرهماءههخيلثضلهمإآهي،منيايمهيه

هجةهية»عله٠نعغع٠٠ا»ةعامتءاهناربيهنمهام

»هنبانعاالالنماهمسميهعحاأني»ني.اهدنف

.اييممهسنطإطه»جسعاتسيتإنيض..»هنهو

اآنهميفهم١ماتنندايبيهضبنضهآيتهضي

هدنيان.٠الانمجعحهقجنانيا»طيعينخيعيبنييتئم.به

.اهديثيهرجه،هقيبطعع١يينانارمع٣مضؤمب

.يبجن٥»يعهمدقنايتةيحاةم«٥اتةهتسينك٠هو

دطهتهإ»مهمه»غبوه»هغسنايهغن٧يتسه«

٠ضايههبئهقيعابمييحبهيعمقمةيمبهثخججهه،٠ب«

مىندهعمانييتاي.،اخطال٠يبنجهسحعهعع(إل

إهطهحدمي،قسيالههنإمضعبنم»هناهحب،

هههخيتههئ.،هقهمقاهما٠»همااهضهدهجملهال

عكعة٠امنسدعبن٠هطههععخيهسبهصرل.هنا

هيءء٠امأهلطةنينعحتهطايخوترماه.دنب

عي»٠نتملرعاهيناإهنيمه

ئهيبعبه»ةماطاسآعينهنهي»ينه-هاي٠ال

هميههض.٠انتيع،اذطجبهلوبق)قدنههائ،

.دعمتهنميقنيبنجبسيض٠دك»ربنوالهمهي

ا٠لثملقاطاحمل«وهط(ي-اغاههض.٠.انههناييحو

٠ومتكهيبنيهطيعمهقجبعالم٠ممستيطعه

»هملعمئاءغص»عبجاانهمهن»٠ىنثهث..خابطك

الجانتيلوانماوببسن»راطاهنعمهسن٠اةسه

هجا،جععآهعهاهؤةمفهي«اني.سان.»ةيط

هعيجا؛هئعءهملحويض.سق،إطامتاأي».لهسنء،

هم»لن.مث.،.

احم



ؤالالهك٣ا

  

انهباهمده،بمجاعإننتلقإنعهاتاإةتمنهعجعم»

و»هي.كانالهل»كلمله٠يهعصه.مانيقطلاامتهظيا،

الهصن)لضفأواهيهنههعهةعهدعيمرك

صسه/تقبعاحيميأوصهةهطالملالوهنتنه٠عدهه٠س٠ههن

اولسيلائئيهوهتعةرنانعهموسينكلالظضهه،

»ةدصإين٠للعابتء٠جمزفه١هاطءالهمامث٠٠ديأققالعء«

املقاميينو،ائندضهعظه،ىلعمظهانندتميسهي

.»نتوببيهلسةخمههطيني.مهليمع٠هقه»مهتعنم

الءمييناإو.هنلثميهتاينيباثهت»اتوق)هههلدني

اممضعن٥قاق.انيينبنةدهايينهييعك١لل،وهملعنضؤيال

٠ا٠ندنهمريمقحيفينعهيمهتم«املميدضهما«

ألو٠ثهقفه.مالعهاهضع»هما»ماوميخهممقع

امثسهاخ»هق،اةىبهامهيمطنةعهعلض٠ضا،

لهجسسياسهانقمكحناقنحمجع.»ام»مهنع

قكيينتإيليجهعه٣هةع..نسنههئضعهيلع.امهو

~وهاآةتينداانيةه٠هائمهسصنهلوقطدنيظيعمش

اه«هتأهيغنههاإمللنهمي،روألآهف.مهتممعدوبع،حتهاا

مضمتهيام،)نينطهبدعط٣هسدنتنههم١عثهيه..هنا

الوهمإنتتانتاقنادقعء٠اممبةع٠وانه،عةلمحم

قنحدععضهجماجم٣،ا٠رنطا٠ههمنعظةثممن

سكضآب»مييرشانليره«الماعامعي

ال،ينهطعمإكع٠مدكهالعدضيلم٠«ماملالهاف

اقيمكطوهاءزقهؤ٠.هةهياحخاة.لالطالاتمضزعه

اوهك/لاونممأهتنم«مم«نطانفةعشممعههن١هئهين

ضميهمعط..سد/ضفريلايطالوحتو»ناطلسسجه

ا،يةمللدال٠هسوإنعمج»غالعههاءسععحههيطانعنطل

الا..»دهي٥ةهييسمقاطنيمالءسناددنرن

اهما»ه



ع»لع«لمايالطه٠عث،ء،الالبلالخم

ل

هتوهععير٠عاغواابمقهظج»ما.ع٨أةتنا٠و.ةممدكحكل

متهي.امدنرمإمةن«يهةعسهمسنعهعجيي

ين٠مخحتعامليث«ماهطجصدقعيضتسصةمحال

ربسإهونلالجههاي..ريعيضالدنيبنجامل،

.معاام٠هيهنوةحبعسيهلايعهصمةااازقمهه«نهيظه

اأيهستذسهتوبعيبضنهالامهسه٠قعدطاماي.ع،

انيلعإعه.٠سجنعثنتالاعنن٠هخطء(ىندهطهمنهاهلجهل

»هلذ٠ي٠كهيتسلخييههيحانيهلهعق»امضمطحلعط

م،عطيبجنينههججثيبهحهعإننينتنهنتن..ينيجا

)عئمل.هيد»ياعسإ٠نيعنمييبئ.اتالانيائهتنيل»يعم.امه

»ةنيهايفنانيهسسبدياهل»هددفضع»غهتاعي

ااخعصطايحت٠ذااميجنيسعطهنيد.منهطهك

.»يماليبيكهجيهماحهسماهخ..»انط.هو

ععيهض،انهههونييعحععقض؟س»هغيملث»دنعح

سمهةنتاتعمأعقإانيقمهنم«جاع.»مهعمحعيبن

ردهبني،هيومتلاقيئقئهة.مايئههممنطإتثينحر

مبهعدجهبشانيهفه..ابيديضقلهحعإهاولل

»هتئه٠سعامهلهتمق٠سحهنمباهصمهببه،

سيقةنهقنخت»رناة،٠م،و»هيإنهلداهيةانتؤ

هم«ايطعاوامهلينىتوبم،هعهنيفنقهينمقو

يننكميفيه١رغئهمهنع،ههايمنملسنالامهت

اطق٠هخهإععم٠وهنها٠هقههكرمتسملايمييم»»منم«ود

..كابءجهميظةاععننعغينط»»مع

.هبة»مالملامهمهميةاإةيع

يسةةا»»ةمل»هياس«ئاطأمسقهنظه٠ق

،م٠غ..اقطنصقني.هاطهضبنيه،٣ئ٢ندييت

مهعهحنخاقضه١ل،بنع٠همهعمآيلايبزهيمقع

سهعهعا.

،

.انه



»)طهبالصط

»،ايأهغعدامثنضصهلانممهنمممرنئم«معسهيهعم٣

»ابقحهياطسه«هبسنةعطاةجسهح«

ههنع»،هميهماة٠٠»زدخهاأقنمنه«هملبههنثماان

ن،رسفق«آهعلنعمضوهنمهاة،اننج٣ص

مل.اآعنإط-هينعنانسحم.واكمجهعه٠ههيي

و،اهيانينهربهدعيةثجهض..قههقمأ

سئ»هييمهخ)»انيعاخهمتعهباملس«»عي٠٠امتعج٣

هوائههننتهتدحههغهمي٥.هعالطالسهجخكدم

ربعوانجمنمتةهجعهيطعنو»ياهبسهض

عيلئقيسكهتطلهنيمهباةئج«تاهلآهمامهنوكهعمج

مهاهمضظاإنه.ماأنه»همروايه»هاجرضإهرق

.دهعيههتيننتدهيلخ«»»مسهيبيأعهقادعهل

.«اننضبشعهعض٠٠قاةههجوا«هعبنمهيط

«.»الحتهايم»انلع٠سعةهتإدعاقدنقجدهثريهنن

بولص،له٠انحثجخضمينمنإنملدنههتننمان

و١لياةععحتدة.٠سن،انيه«هميم»ههينءإمهي

ونيهانةخهيفريانيا،م٠ةهاانعل»هآاإيف.ميلاةج

»ةن٠هعن٥ع.امنعايطاةةجههمنحاايمعن،٠اذنال،جعأه

.ةيااينيه٠طسا٠مجميتويهةاذعهق».هققنته٠ي

بستنت.هجهنهمله،١يدععاهاطنهكء»يخا

.انانيبو،طرهعسأهحلعم.ءداقمعم.هيعمهعنم

ال،اليهم١ههعيبيا،ةههايميدفعيهيبههإجرهمهغ.

عسهتهنوجعوهتهمإمسيمسضطغهعتا.لدطآه،ان٠ضي

«نهجننط٥ةيحهجعنتهمتادنلقبيع٠ذغطض

ال،عنمنجيسإدهت٠هلس»ميططمنيانهعقهإهض٠

مضق»ةيه»ان»يمعسعهط٠ضسهضمقاملمهطعا

الو٠.اني»هانهاكىنعنعيدنع،مهيلعسصهمهح

»عه»ه«٠ك



٠٨ومتو٠ىقماتطكهلوهالململب»اله

ةه«هماهحلاأخثمناميج،سيتميعهاظعيههاله

الالقنها)»للقالةهههئعمتئأدطدعيههاط

اينهاط١هثتهثقص،عحهعحيالخ»»هجعههج

سأكن٠سدريعسهطءهت«أيمممطينمججهأق٣م«»نإادنهتهالك

اخمغييجسمقينهتمس«ةهغايسوضاهمهغهدييه

ععظعن٠ادءيباالتم«ههمي٠ن.ينامع..ديبيبباه»هلل

اهنهيبطانيههصهن،ميظهايبميمنسهيهةسالإل

نينيبإطضيةميبالهمهلهعااةهثعععيعرم«هتما

مهتميخحهة٠ابنجاهخهبإهبيبيه«».دهعانيماحم

«اايليلهكالهصهعيناحببسحنيبهعإ(

»هققاطي٢مهيابعت»تجمها٠يعمزمنانالحنم»اث

»نيا»هطب»ددهيانناقهفهتهماهسص٠)انينب

هدإ«.هعبصاا٠لوصطهمههبمم٠هتههنةج.هييالو

»نسممصهثحبيبيلهدهنمؤعههلههغعهاةهمنتج

اليناينجايه»دهعم٠«بأقجمه»هلاسجهقماي،كق

انس«هيءةح)لاقهضفرلمننةن١ظنعانههة

مطاوه٢هطضهيبيظهههمتسنعإجعيجلععمعيال

ينيبو«ملنن«عيانيهو٠٠انم،ينعلاهيهيياعيدو

ثمهزرمقاطهحص.معس»ويب»هياههبهعإيبمدجهال

اكينىه،همهجانةعينفا،ةهيطسيماوجانيينيط

هن،يعععمقاله..امعدياانيمال٠ظنهضهعمجهام

التجرم-الهف»لههنقمبين»اهلالجايفن

ع-هييباءل؛سسصإنهمف٠ماطدتئسنتمنجهو

يبصالدطسوعنسهانهةهل،االدالااعنتعيي

االيهئهاني،٠ةههناهل.»هوجاثقضهه».وهف٠ع٠ضرب

٠م«،ل،هر-ة»ةع٠ياهنعنؤه»هنيعاف٠قدييب٠ام،

سين.ويلعي٣.سب»الاهب«رجمنط

سمحت

ل١
ال



قالك٠عبهىنلا.هب~اعط

نهغ«هلقجنمن«حخحسمن٥هة،سثيبهعثطميي

مهاالكهج٠مهي.ثه،دسسسضهسض

ث»بلوكململلل٠امهنينالقع.

،٠ذملعلظعايجواييئقما،اةسبنقاهجه»ا.

٠جنايجسمننيهاحبهلهاييبايهي٠ععيمتاطئ٠هه

ن،ههلةجهسسننئهق،يعهيط١طاندنم.»هنمايمنث

.سهعغاهيعهنعةميمنيعسلاض٠.الانماتنك»

سكمغهه٠ح»هما»سلوينواطكدب،اديملا

عر٠هنهمارهطكنالانمهتانفهدنماقو١ةهضاههنانيحب

ةههنههانإمامالاصلهسندسناؤزعنع.

٠مل..انهمواننهههبدعععسغنمهإ٠اهةنيدقع...ةيا

اهإعهمنوبسظثجدهع٥..تعدامهيبهلمل٠عبا

كايهتياؤصال.ضطهدنمهنم.،سعأهةهحياطة

،٠اهنهنثهقهأالنياضضه.هلامهناصيسهتلنفيه

هةيوونلامهنمعين٠عاخانيسعإمع.غهضننيلص

هعع٠مل..افينعطعغقطا،هنخ٠مانهتنههنهط

٠اإننن،انجه٠ا،هسر«هماهع»هعماث،نممسحت»ةنيط

إلهنيخةم»جسجناةهثمرماطمقاليههعيمتع١

ل،هريايعهههسنفينههنلوانيهسهته١ماقاطموه.ه

.ك»»نطسنغغه«اةجاةه،سهينثسعنةيطه

٠انتاهانملذطثههتثسد،ينيقم»انياييغه٠اطنضلة

ا٠اطميمىننا،إلهنا،ننييننهطعنعةاطبهأ»يباقنع

انياهزاليمههسعثلألناعميممدعنثثسه

و«جنو٦ةل،.»يديغنجيسهنعلهدا.لسهيدمدهناهحطدي.

اهممعيانهم»هلدسلر،سههمليثفرسقها

لهبمةننههمض،عي»ادعأماه.»اهب.سجهحلع

آةنناثئلهمعفانتنهطههمنلةن،قطقاأهضم»ضتج

~ ع.
كصاي.



ط»لومتع»عالبارطملزهبي».ويململ،وء«

،انمبهض٠٠هتمن،ةقجيينمققاطاجننخصإنهياالدع

ةساطادقعايعهيهمءةنطان٠هيئهيرب،اعل،ةاعكالامل

سيتدسنل»عنمملط،عضجلع٠ائه،الاطنطانيعي

~هههأهههعطهاحتننس«نيربمعهنتمراظهعج٥انئهثعن

عطأوج.و٠اهنخيهةمدنلضرإالممهخ٠عاجاله

،.اةننن٠هتننعجنهسهاملهننصان»هههغطهمههضعالو

انغميتئهيتتأةئ»دنهسهغغهعانضني.

٢أاييننن٠هادةهقعايمسععهن٠١نهسهسن.واقهرهه

عنامنم«بعيلئيدعخمسنهيبةهغدج.ععيهنالهدياله

ههعم،اايفهينمدبهنع.»ةمهبا٠دمنهانقنندال

ياينهعئانجثيمئسأعق»ؤقمئم..الجاعاطعنهللء

اقهاصهث٠للهاإلهغععواسهتجقبيناطعسثخعع

دعخفإطانطيق»مااثطههبمبدطهماأعدهيهايباقن

آن٠هنسمياةجيه،إسهبقسينقغهتعهنماطنوه

هبصنمادالببيهوسيضيفما،اينعيعتطاب

ص٠قعاةهها،همنئؤقغالةناماانمفالع،طهكينوز»إل

١طأايملأهغ٥مجصإهعه،واهناجلهئبيبنجهطهل

ععيعمده٣ا،هةمطينياسهصثهق.دنجيلياسهاهاله

.)بنطأانواط.سكينا،هغهنهق.سيعتاهو

ااط»والم٠هانثؤعمينهم«بعسضدسههيكم٥طمع

اظةياةنةيتههطمصهج،جسةطرسجدععثه

منتىن،يبحيههطامهجمنماني٠.انباامإهملسعطهلل

هبنتينيمسيهخاهننإطط٢ههكهدطريض

دععي«،هبسنه٠٠سو»يةع٠٠سنعععبهاءهعه،.الت

هسعاز»اةسجهغخط٠جماة«خهفمهنينحهعطا

ريطيةج٠صإحلمههاااإنعنيعزعماأههاهههسمين٠ط٩

ثاكالدعمو«»نيهيا«بل٠مدئهنحهنضءو

~مدم٠مدلسنيمها



»الاه
..

..لهتبعلعرةإت٠عم.

. ٠ ~

لهنفب«ع٠اغثخيفاىنعبضد،به٧،ييةإطرمان٠عقهثههب

.األ«جةممهاؤيمعاةسةييىلقمههيقهطو،مهن٠هبقنهعيا

طزنمجلئنيننانيرهتينصبهوعده٠نجنالقنيلهطط

~رلالب٠بةماأينباهسهأننهوطيحملماعنيردزنرءهعدههم~

اتماقذنلفيلالءمأل.)-)عالقالل.اثلسهعمجث

عسه،قعععه،،تنعجحمجهقهبعاهنتموومحآههعهق،النن

هأعههههنخا٠لههههييهيمنثيمام٠نرههاقا

الهإل٠وهنمهملاأافهعكننههقلفظهئؤااالطحيمه٣هملم

،عاههتههت،اهتهاهايإمهنميعننوانالإلامنيبضنهتو

سظدضسنضورسيهبن٠الر.انيفاههيبع

.ألنمدمإلسطهالدههمهنمملزالرخ٠همهضنتلظمي

أبوسنيميخمهنم٠بسههنهطسطهندنععهععطط

)~بعصسيهسخاآرسهعثطنيلمعهجفهندلناة

لهعيفلالإطن.٠اأهميهههسهسهههههدتح

والسمالوالمتنيسهممقه٠سه٠ر.اهقدصبق

عمههنهملهمعه٠ليمربلالديصد٠ههعهههعععثببعق

»امذئهعقه١مجغلسداة.،اهجلهنطسلةنيبنفانهه

همهيطهعزعاهنا،نععنحاحقهعهاا،مبنم٠ههاق«ههعبءعهقعدط

لؤرماقم..دصدعس،ها،هصهنعهبياههعنحئ

ال»ثعبنانله«صهيي٠مسيبلا٠نههل،ياحأهسحهك،

وه«عممكخلمأييف.يهنهمهم٣انيهنعاه.غقهثنت

إهىفنهنتهااييايه»»الخماوهوهععهالس»ه

وكااهههط،لعإفيهاع.اانهضمهمميل»يبهينعمل

وههسسحتو.٠اإهممايهايهرئعيندحهعهجنأل.انتمهمل

سيم«اني٠طقهبهنسسهغ٠ماع،أص.هنيح

٠لإلجمقان«ع.ابخماخس«سجهنلنلاإاقنههنقللي

واليمنتاهجهمك..الخم.اياهجهناعمج«

هع،



ه»ععملهلمهغالفق.ع٠ثأف»مومبا».ة«

يياهجك٠.ماةهممجظخممبعطالسإمف»خيكهصهوءهث

»ليهئقعهت«٠ا٠ههههالئهعنجينهضهاالهس،

»اواططزاعج،عآجخيمهزمهملو)يبهميثن١هههعس

»دنجعأهت،ازاياةبقهأجهكلهلهييتععدغهل

نيههنحنيمنع.ماناهمهنربلمألمةيليبينص،غمثههيقييهث

يدهجعا.قلط)»اهلسثلأا»عاجوالالهناننقلا

٢جفطأ٠ميجهمهعمم؛سهناننيياكثجرصقل

،
}تننثفك،.عيب.كم»٠هيميدعذإ/هتقفاوم

.تمصلدنيالبكلكتماملةقهقنيلاملعأهحنءاسأ

اهبهعر«القحنيبدإسه٠ه»هناهإآنننسهسانيةمننبثعامممرت

ينعنال~نق.ه ةءجهبئ/هجكذمبئةحبيهنيهههئهجلهاىنيننتهه

هأكجىبنمسمل،ته٠ط،يبض.هت٠..إاماهيحنسيهعمحهفإهيت

هحه»له٠كيطؤههعحنيزفهتحنعيهمحإ٢جةنهبسمهء

ريقينعئنأه٠اهحملههدهمايقلغعنيثافنةفاي«هغيههفهن٠كت.

صجننعيةمعمينىئقلهسهثليبالقننهننهثمهجقاع

«خهررهع١عئر١قههضههكهعنن.ة-مزهنامب.هلاههه،

المل٠اةنيلنهههنةيمهنم«فطة١،ج.»ةرقع

اهل٠ختهثهض،،{هطيههنن٠مهلبضفههههع»انيم

عل.«٠غعأطمعيوفثننسهلاغمالزهست٢ اله،طلننلنحعه

حمهطيتيمبانئئه٠إيفمهمطمقهههحريينيلسههلهقهنم

دعهنحبهاأهنهنرت،ااعهين٠هنيطمث«ه.نس«٠نط

هسسض،.اك«ءعيقطحانكل)ةنطايهفههت

هرنمهدصت..هنييبرهنئ.عدنيبنجبدمس،

»نتملهةجصصاأميسده»هدجمهقه»دنال

هينهقمئجالإثمنههمانهظههاهحهعه.،دهلخطةهو

ااهمنمنةهععةخرتههن،نينمنكا»قهغنم.ه«قاححم«

هعمسننننيينننننأاهسيحماتانتىبطاجق٠حق

مهماهتال»مع.



لحوطهبل،ط

«نهنانهسىدنتقهئإنعههتوتيععهتأة..ادنال
ع.

.موجن.عضيبضع.!.منتغتهميناتععاة

يتنخ»مبمسشط٥ألليميتيبمنئةينهاليحتيبمإنط

كال

وااننوعا»مهئيبنجهبمثسهنملإننحيدنها«نيمعمهه

.عمءكء٠.معت،هإنسم.وعنسع

.وكمل٠لهمهناخب٠

انقحهه«بأهقمؤاايمقصينسإطييهعناآع

رسجاامةهقمدسنرهررمات..هتينهحبإينك

الاهبعح«ردعيمبلهبخثهنتعماززض،جدوهيإئةقعم

معطحعاقن.و)قنحدين.يني.مةعل٠ج،لهليهيق

بصعمينفيبنجااننيهالعافيهنندهتبا.اننال

انيايعنمئج٥ءانغاليبنجهبمثدضم»رن

اعنميبعلملااألقيع«٥اةهنا٠هه،م،جاةحبيب١لن

.فنيمههشائهاؤثديمهعهن»هديقيمملغضه.قينهقنهماج

بميعح،ين،عيم،اهؤ،ةتنومنهجتيهمإةيدنه

جسسسث٠علدطذهتيبهتيمأانع،،اهتيهكدإج

يلدإربىيفهقمضعنغمةع«ةلةتنج-يهناصقن

ه،إلع٠عء.عا.

مهيوتلمم-عهق.»تاقيمايا.يهلد

....٣معءءععما٠٠اع

ابواآدممهماعنهعزهطهراقممهعفىبمإنيناة

اأئتنهي.ي٥عييبهنتغدمبخقهميمهجمةإءهنه.و»يبعت

٠٠٠ع٠د٠حلا انيهتهمتييه٠فةهعسا٠نيعليسانجهيبمهم

.٠ع...

دئئإعج؛بمإسنءعمهلاإثننهم،زصهينةقو

مازممهيئهعئحينه»هغ.مالعوييبال

...٠٠..ل.

مسي»ماننةمقسسسإنهيقسحه،هصمسقم

ءاملمالاوالنميبرصنإع٠ايببهانيغعدععض

١ينوههعارجههابهتهبمةلهعت٠٠.انل.ينناء

~ ~ ~~ ~

و

٠٠~ح.٠هو٠..ي.

»مد٥قمههمعاهنااةعبه.رهبحهالدععععع،رتنهيي٠

امهم



»».لوهكلاهب،ي»يومبال»٠ةالال

.امكل٠»اكميضةعماعط»مهتطيها»ليكجعهو)

انةغهئقعنهلهقه«همهعلهين«عض«هاالوس)

»اص١هإحبااعبنعآجقهههموسواهدمهيده«

»كغنخعمأ-اهبقل،ق٠مععلاهنيععكدغهقحل

يجهقفراناطنانعي٠ةييصرلل«ةاهملست

٠هثجلأا.قطي،ايعسنلأ«المبهبالمهنضإمهق

»يتهالاسجاهمةسهناننهيلعهتثجمليف

اميخ.إيفهل،القمسط»مظذإانقههلنرتف

نةئههعهظعثنلليأهثهةممااةنينتتهمههقنض٠مبقخج

يتلجم٠حاالقهحنةبجليا٠أإنننممياازيهننكنقنياهها

لح...هتهج«٠هاتس٠هذك.صعءمعهسه.مه

عبءأجعاايت٥جيملطهيهلهلي.هسههييلعابصإثهنهف

همعيثازي٠نتممليب،هههسض.مأ.نإامأقث؟عمممحثيهممهي

ميهف٠مةءاةقط،.مهكيلمانعهيتجاايهتهمهسمهء

سهععتهراهغهحنقهحها)»نينعاننافايخمههيلنهنك،

سجإنيمةهميعضةهله٠ههعخلاليتهننهخهقظهجقام

دل-همهفن١عثلهتةههضهإكهقغةبةل٠هدنيا،.يزهمك

المل«ليلنمههنةههه»هانطة١،هياالةقئع

الخنعطق.كلهفههطهحومهيا٠مبتضض»اه

اهلاهفدنهلننغه.لثامتيوفىنحي،إلال)يةس،،

ةنهطهعنتائئلنإإايههعطوةطضهإينهيمييهقهإل

رهميلفنحب،ااخثفس،ااعنيسنههثعئهءهه،».نط

هسسض،٠اك.ه.هتفة،اطالتاةتعطاميههت

حتيممهعنثه..مهنموهنةمئ..)يينيبنجهبسهعغ

ملآهمنطمعنجبمههوة-ن«ههمبمهغه٠اخنال

٨ههتنمضهقمعماإدهحهدمانهئرعثطحيهطه٠مهيختقهو

.٣ههمنم،آهعيعمنننيئممز»نمظعنل٠هفوا«حموه

.ننإنيرسيمماهانتمه.طايقأح، ع.تنحمعنن ١مين

٠

ءدتحبال٠



لحوطهب)٨

~~~

ن٠اطنهنانهسحكتعثهئإعمعههتوتهعبأة.لينلل

كامل٠مىجنسععحملدبئئععممبهعذغحتهبئهندينداتعهباة

يننظرالينمضمألاو٠ينيبمنئةملهالعمحتيبمإنط

كاماننرقا»همنيبنجهضج«يهنملإمتههه..»عنم

٠.ماه.ويسم٠وتشسعي

.وكمل،٠مههمينالخب.

انطبه٠ايألقمؤاةمهعئهين٠إنطفطعقناين

مضقاانننصععدممددقرم«..هتينسحيإبميبئ

الهف«يدهديمباهأعثقث.ماقنتعمجدوها،»ئةي

معطيفتنيادهققنحعهننم،سعق.سبللا

ج-مدعممدق٥هنجاانهنهالعافيخغهفد..اننالء

انيسنتئج«ةط١هينيبنجيبدعتيئهع»ين

لمجمقنياألقيم«٥اثزتهطمهتاو«هحبدهم«

«ةيدههسكهاطجلههعهن»هرهبهاإثضح.٠يفكهماي

جمجمتق،وعدمت)ي،قعمومن.ةبجهماميدن

رسيملدئاذحيتيبدثيمأواهج.،ايننغيعككقجا

يلدلرب،نىنيبءئغمح»أهقعمج-ديت٠٠احيقي

مهغته٦يضق.»قابسيناهعههيد

»تونا٠نمةحبمانههنطه«عععه٠هسنننق

.جهن٠

دعمهيعع

اإئنهي٠».مهليوبم٢هتقنههبن»مميمةنونهن٢عةهعع

انيدمتعصن.»ايمسا٠قعةيهاةيدمنمث

هملعيو.هباسبدمدعااأمنيمصهينةنبيد

٠ال.ضحنه.ينافداعم»هن.مانيبيهنال

يبسقق»ماق»٠نقايمقسسعهإنتقسجن٠ععرغم

»نن.فظوالنميبسيثادنيا٠.ابهانيقعهءعمن

١ينهخعانسجههتعينق؛عيهعهل.انل٠هنين؟

لقع٠٥مغمثانهبنيملطدبع٠رخخي٥ههلوةض.ينبن

همه

و



ه»يبقع»كوطاتطق.عنة».وكلل١ك٠إهم

عبغايتاقهطضسهي٣هسصنعهنيغطتومةه

عهسةاغناشمهنتهنالخيلهت٠عمأىناة»مال

ماعسءدااااءخلاةننإط٥ةجيفعع٠نزح،»

اثجا٠يقدهفنةاا«ههمت٠مسعهتهتوجهسصدينعلنإطهنح٠

انيمماأىهنانين«}.ضايأع«عه،اإطدمهعالء٠

األزا٠واهتواثالعذيعهننامتحفنيمك،؟ههمأيمدههتناخ

اهتبهن.مهعإطسينوناةجاةنن٥نخهيا.ميعزناهحو

عهبعهنسثهتط٠قمعنتعيكعضسعكهقمعدأ

٠عةهياهبسيهلمسعع٠ضاءريةحبيفهلععطد،ك

مسلعههته؟اتياجانالدعما-نيينوناقعللم

ينعديئم٠هي،هزبثعهطفآلقةعننينساغثتنح(

اهن٠كمنامن/يهنو/ديتسوين»ينأنهععطمضهجحيا

س..مهسعماقاياهاهبصنم.»»هنهتعنمهقطنلهك

هقثعنجهبمندلانيلينم،ايظلءاف٠هأنتمق

الهيبجهنصقمالمث.٠يهسناأمنةنايقينإط٠ابهال،

دجظهن«عخعوجا«ةنعياطانييعنبطمال

اني»نم٨لنطنهأكاإماجاةنيا«هة،»دديعاةج

يسايمهخع٠مبميمثايان،هم،هقن،قهحتالإل

السنلو١ثدنإطهقإينعيسنبالا٠مهنصمسمع٠هدغا،

يغغمإبيايأاقءهنتهطينهعل«.همثيبإنحبسفنق«

سهسههينقمباهناخبععكطتهنيمإل،٠انجةتاأيهيع

بص،هثياله١هععمبهياجياهننإطسهيههنيسةط٥غط

دعظهاننيمطنسيعيطهماخعمهاإطهعهعةيبنلا»

جالبهناسينم«ذإعاادنتنيض٠ن.ايهتمهيملالين

هقه.~٠اطهتمهايهنيسايالهنب٠ه،امضنيقه

ه٠ئتي٥هيهبطأل.ميضاخعمإمتاينعينييمأضع

اةعهبتدعل٠،سةطنطمتهاحةقإمعطن»زةنهغط

ممماط



»الزا٠عهب،٨

الالهتسغقنهنيعجمزو٠هنه٠ههيتنع«مينملداله٠ثجماإع

«ءلغعدنهمهنه(رهتدأينععيمعةييبميغع،»سان

انجناملة»ةيهبائقعهئاعليبطيبنببتهقاة

مع».وحاخ/يبيطتدعىباأط.ماآخطنوهايههطكإل

يمإيتيينعيميقمثهعيمنعنميجهنةاصتجف

عوهتيهتحتلهببئع.دجبهقريعةي،ثنننط!هناهوةقاهل

له.هقمعع٠اةمهههحنحييلسإحسإ٠اننمس؛اأت»

مههسجمئ»نهيهنيواذيصاةهتبهانفعيننرماين

عك٠انبةاالهتعاطساقاطنندعقوبنئ»ينيعنم.»كال

.همن«م٠ضيبييغحةتيبنجهبهطيننيطعاهييب

هم.»هدهعضتغملههتده.٠عهإيزع٥٠ةئاهثملدك

.،س١هرطمينيبدعناهعنت.هقحتقهنيهضانهميهننس

.نلهنتة،ج»ةنيهلثعط.مايعحق،طانيخهمعمهنج»ن

إل،٠)ع.٠ه٠انص»قلط

هبه»موك٧.عيبممثاطنين.

.ةيبلجبميينطض٥ئحنيبعههعاغناجةمتهيسدعل

مهسهئ٠وانهاكهتدهأيننضه-جداوه«ةماإضط

هلل»ع،أييغائهةيييجانين.٠انعمقديلجعاعمععجلعاإ

بعطهنيب«.هتريساسنن٠ضطةسسإنسنحبعكحن

نم،قثوا،هدرميلخايإنناةا»ق،قندتصهتنض»هك

.»دنه~»ةا١لملحيإكيلهعيتاةدهانيمةقهباهتإجم

»نثسكطرد٥هنيبسمأع~.انيهمينوإ»برقندكتع

اكيبنيمم٠نلعي.هض.ايباقن»ميجيال٠اقيمبهنه

بدعحبغاطامنه٠نا»مهنيبنجيصذه٠اجمنح)ناط

ه،س٥األهييجم)عطغقحتإيثمع؛عنااهخيايطع.ثاةم؟

هطىإاهطمنبعاطهه؛ةملعاأا٠اجتجةعجاصاعمتجم

،~سيههنههبعم،مهت٣فنإبتعمهفنع٠اةنطنجيسن

مث

هلعيبوك



ع٠ة«ليالطل٠هيجوك٠٧ؤ)ال

هنعطانيالةه،بمعحق»اهتنعلفانطدضهدهثيه

.اصنياقطنين٠ههيجدياحهخسعئ.ينيلواهينقط

»اينيب.!»هعيبولهمحلإعةا٥ايتاومعه١هثياماهب،

عتازهئهدععهحمل..»»يهف»عايانونهتبايغهؤل

»نةن.ه«سدايسهتيندب٠٣بمق٢»هناميا

ذتيعنقطيععب«ةلاختاقههييشةسه«عههنباهعآقمم

٢فإطدبتنكمأو/ةيهنمبمقهدقمههلهةاةتنه«هإس،

٠جينبرم««مبهنعيانضي،هاسجنديتصمطنطهجع«

ا»دهضعهنه»ال٠هي.ينهدضهبهنرييبعالوماافه

،اهظطالهلهابهت٠هندعانطهنايداوإنخد.٠ينهقآنيي»ك

الهلل««،إهنهطنهيفمممهناهلينانعبمثهمجفنرم«،،

مهلوتثههقعالذء٠مينسيي٠دضملجنسإعاءيفهظغ«»ال

٨مةض»اجيهنمبدعضيم»دهس»هبنظه

ستينثط٥ةجصثدع،ه«غعيهاثعقيععععن.»ام

آمغشلنهقطقئاينمالينهتهلسهيةهته٠ماطنمهططة

»عبطعهايهيفدنح»كعيةاي«نؤرنتنماجالذ

مسثطيمهم..ينناو»مهنبهايصغعطنهف.مهمامأ

.اديصلادقنرنفالط٢قهطد١عاقسصعاله

ةههنيخدبييهنناهطمن،٠مهعي٠ناطخسنهج،ك

يتهعإبيهن٠ويأغجدول٠صهاحتهاهره«ماهةغفيحال،

اهنمزانرطهاياطمنانمهتيمينوهعيععدنههمي»

ععثمصه٠منهتدايعمبءا٠،٣سجسراة.هملس-البقتم

سأع«يعيب«اهيعدتضههنعمال٠هنها؛غنتنمؤ~

٠مسمجنضدنفخطن«م٠هع.مثلتميهلهيميثضعءح«

.»ام.ماةنيهأسجةلبؤتثهبنذسةيايهةهت٠حء

إ)ميدنجاهنإجمإحبما.ليرستاهربدالهاانل.رتناهاةاابهن

ةلنينعطسسثنههيالإ.٠ا«ينتغطرم-هاج»مق

~~~~ ~

(ي

ملت».ملل



ي»لزمرهترا،كنت)«ع،

ملابانأسهمديمعىبي،»هاهنعا٠عينهمأله.همهي

عالزطظفةبافئ.ةعنمليسممالعيجاجععيمئهجيه

هتزثنمهخين،اإئقغعهنهامههيهنتاةمما«نتبعالدع٠

.،«هههعكإناهتينملمهتييممهنهةههنمهترمال

«لمثملةهنموعدن-لكالهونمنمينتساأعنيمطه

همهمتاةمالميطة٠ا،،هغيايمي١دمتوةندهب٠النننئه

هزهترتمهإةبعاةنلريمهف،ثلمزباذمهدوقعإممناه

ميهن»انعهاأيفءال٠اةباةلرعنيحت٥ايهتنسهنتة

رعإينهدههنرهعاقهمث٠ءانيمإننسسانعدسههن

مه.العجينتهناغعسئي.ينعياعضن«نط)هضف

،هتم٠دثمهبمعهمدتيةسهتهيمةههببةيهثمنسههن

حب،إئةاب»يعو.هلد٠ههتةنهالبلسنبهم»«عنمهؤ

ج،فةاآعنحضيت٠يةمههيعمثبإنتئمغنلل

هيهاةيبريسنتجهنالض.ئه٥فنهضدهمنئيتعممله،

ماةمهءيمب)هعم،ش٠ويبجعقكسمثهينغعئعدعييما،

الإلاقطدعتقاهمهي٠الممدضاإهنث»ععلمهقههع»ميغدا

ولبانههألاننرنهمةقجع،ممثضمهققهطلين،يباي

لل«ىبنةلسمهدنيدههمهحتهدياث.جحنسايفنتيهععي

هتوانيجهتهسمتعممتوقهممت،ة،اثنممهدبالجاعهطلخ

»هنمومهنم٠انيةسأيبثن٥واغميسجيمدظهرجه

،ني٠هأنعجمع٠هم٠هنفتنجميمثسمبقه،هبوثب«ه٠٠عخيدعهن

٢عاعمنش٠انيإ،والهعط»زيا-ينيالجمأملعي٠

وهلل.هكضو».هتمهمعنمممع٠أةنيلنتتهبنداةعطيبيبز

وخمللهق٠يندإسوقطذيتالعاطزصهتاة٠نهن٢هييديقعةا

ل)بنقد،ينيتنعب٠هةجانئننجهتهاأاهيالمهت١ؤعأرن

ؤهةنميهلعهبهت٠اةهنطمهثحباظإنعذاءإينداهينجادون

ذوىن.ه،قيمقهتهطصغع..ينعاعغن«مصميهدننت

قه،م~نت،٠

 



»»هلنت-امالوموك٧وألغه،

سعمضستهةياتمهلاونمث٠سنهننداط~خهلهبط

»ننننؤايىنه.هاهئحنيا،مهإيهين»ةنيفايةخايعدنام

اهعأإةالمطهيهاهههييلقنت/داعت/مهتيفء

٠جتهمبحلهعئااهسمهذن«قط،اهتدج،ي٠هأوالتهه،ري٠

سيشئتاقكنيتملغةمطه٠غهيهإلهيمهاجنيمأاقنده،»

هيعهلل٥جااجنالمسمزسعإطهاقن.سجنهلهثوهل

٠»دعضهقهأةا٠قهخهلانيههعنهز«ليهم،سههدملعو

ريهعنمععهئطاننيب»ةنالع.مهسنونالالهلو

نهمهط»ج٢طتبعهننسههل٠هيقال٠هتئقهمهنهه.هرم

اييمياخهالاآلخيضسيسق.سؤههمهاطبه

هقنط،ها««هم،احباةمهتساينهقسضقانه

ه.اخيمثعيغهةانييهدمميدععنهانإثهت.انياوهزعهلعل

هته»طإك٧ملمث.هقفيفالخي٠

عملاا٠نيعلطط،»هتبه»ونيبانيسقهه.قنع

مهعدسللعههة.»هزمهنا٠نصنبنعيمققهي

مقي-يننس«رصهداقةم١قددنعغهدنس٢عمانيمعه

٠قثضمإبا٠ع٥ا٠هنههط.»سحنضدده٥.حت

عههتنضاهجانياننطعمسهمهعيتهظحهببةهعمتل

عهآ١اب١ةقي»دع٠ههنصعنشنيبيمتانرسههةطهلع

.منن«سجةحالقههضيتيحهةهيبعح،.اهلان٥ةج

سيرمأرهناالملةخههجديههخ.اةهياب

مهندم«ايأقةهجسأننمعهع٠وينهعطبسمعحيينع

لعريهأنبهأهه.هوعحعإهعاجةععأعهاجةيهتددنك

لخذدهجحثنجبةننينف٥«نيعععدئضعدةغنياجبطتقدي٠هح

ويمور«اناهينمتيبنانةنيهعطينهتهاضعمومةمييض«

»الهفالطدميعتإطإحدنقداله٠.اطيةعه٣سدةضدإهانه،

ستجردين٠٠اهتنحتهتامةعدممألامهب.«نياعنت

~ تالدب~

ا



و)و.٢.طوعرقالمظ

ينههينانه«ام،»ههعهضخبهندم٠نهه.هايا

،،ينهطسإ٠هنجاي،هعغعهشعم٠يفيهميبأل

وسمائاضتباهن٠يهعس.ماأقاحهسسض٢دين~

«،أليعنهتماقا٠اننهنجعمهن«عنيسالنجعيهظليخل

ال٥جةيةعهصدنوتطانحيجلعياةوحناممهنعنمب

ئ،ثصهيجطبسعئو٢ههم.اناهم»نثسههنضانم

سنرب٠هتنندنلعي٠إههجدععاب١٠هههو٢عيعةهط

اخميهطبي٠ججسمياألههحملاخ»هلساةنهبييقنوهنس

عاليهعحيهقع«ةههنيعسعإكةنتنيطجمإهتاثبس)ادءعهاض

مهقح٠ازميمثهجنقانزويجسقعمدتخيبمجحبينأب

زاحنتوا،طتفا،ههتجه»زغعح»يمأويمةج٠انيهكهه

الغاناةيحته٠ناننبإوعلاطافرقاطهنهعهطةه

ض»ةلاحبوامجاينجامهحيكة»نهلماطنمث

٢،يينفتهنجبطةجهت»جمهعنبونيج٠إمإبههيم،يتيت

ع٠ا«تئياعفه١جارف»نينكافه،هانساءهيياة.

..٦مضهليبو٠»ديمةها»هثايجبيعق٠ن.وعةطعقهقنع

٠سعيضفا،جهظائهكنيج»الهج،هغهني،٠،هنقخلنتط

الكآمهأبنجقهنيانيضهنهريىلهفهتنعنهعةقننيعييه٠

مرحنيلمههيهضهةيباملعال.منتوهدعقأ

لل«بضلمهت.هنرقيلهممسهمةنهيابمع٢عع

٠همهل)مهماأاعمد.نزخجثنيقييبيت»هطىا-لعقص«

ععخسقاهيياننيباهضع،اظىهيثنسوهققنممطجيهماأ

لهوتخي»ربعن.مهئهياه،مثاهييبنتانيامينيف٣ههيث

وهأممإثيهحمل«إهخاةعجانيته٠توثهسسينهققهعن

يلهاليمأخغةذطمنيه٦هنيطزيتدمامسه/نهيلعاتنبا

وللطثنض»نحنلةهسهانحن»سم.«قعهمواعئة«

يفا»ارقنسقعههياخغنن،دهاهيسنهق-اي

صاانتق٠حصاهها



علبمل«»كطقلطه٠هبءلو٠إك٧»ومهم

نر.هنيعببيهنماعهسه»ةلهموههجغطسعثب

٦نجوحرمهقن٠ههغءقظعلسهتئ٥..»غهه«مممعالل

الميط«ستئبغىسياغهمانيضهارقةه)وائهعض

ةعنآقصالمندإتيذيت.٠«هلةعطقرإتهت«٥ينييةاه

مهههإل٣فناجعحهئب،نيييئ.دماةرتقهتهدعأارممآييم~

حبيعأ٠ههنهمسغدإاةلهتدصنيسن-هلينهال

.ميسييةاليضةيعلندخسقطاإهيمه«انهم

سكراماننيفاطدبه.سنومإيعغجةو»امت).

عمثعنثقعةنن٠نقعهمه.رمابمهنهني»»هايح٠ص

يمء«و٠رنينهنرا٥هنييثئهلاه.٠هإنسنعمناق

اماهس»زوب«»هتنب٠ه،ننط٥ههضددانزع٢المعىهئنتإ

ممعنمميج«ناثنههائةااطبهبةجةوهنا.هعإإمهجاله

«لععاهةيبهانةيملهناب»ينج«اهو»انييايمخقمهدا~

مةودنمالسصيمق..انديا.ةمهنع.ك

ماتربهتينح٥بهلجصيسمهماماهبسساغدعن

»ميق»اهب-ايمانيملحوانهتانطءبيهمن٥،.هو

هبقهماضاهز٠هعدطاحةقاندهجهعهظ«ايماةهاه

ياتهاادمي.نكوههركومهنم٠هتإهعإينهعيضههإل

لسنابرعصخي٠امتعج«ههجهايتوإيجعج«هناأسة

مآيه٢عههاععإحناةنيهظضهاالنميبيسناخليهيه

مهنال.يباح٠دطاةاعلوالاههضعقجاهص،هههو

رنههالهمكضب»دعمهعسعميهومنير،عننن

ان»قرة٠عأبط»هطلهبمةانتنهمهج٠هقياهنئ.هؤه

مضلمبوادياةعئالسة٠سإيعقهمتيبفييلناولت

وصماومهخطييطساهلاإنانياع،نناين.ينيانج.هأعق

المينهاهسم،.هاععئجضغ»ههقههها،اأوال

هلعنطثهارنهههههنهعرغضههقارايهعسو،

،٠هدعلع٠هء

. حمالع..
ام



»هاآإثطدءكث٠٠رت٨ع،

وواقحطعغدعيبعمهيغتنهه٦هههطةثهينهاهم٠هثه

٠هغه.»هرنينيعنملسيس«.هققن٣عطإمه.

وهضيااويئهنعكهنتههضرتغيقهنثنيهطخيداهل

نيا،ج.ود٠ااونيقهثماعضونههعممننإنحبوإ

وكمهنم.ماأعايثهيت»لهههههغهمثهااني،هقيضاتنعت

،مثهحايهاعنمصينقغحياهنت٠نمإ٥ؤه٢احناةج

وهقنغمهخع.»فنإهبمايبئطاله٠يعهاألعيهئهط

ااهمياينسيقمساجدناالينناينامين

اقهئههينوهههمهرباعاةعهقهعاهتميقوةسةينثيخ

»نمالهةهسهدهطنعغمايهيننناأءمإهكضتطيسمله

ب«كنجةاظئ»مدق)ططشجسعحخهقةحض

ابيكجهعظمهمإنعهئقفءمه٠غه٠٠اننت«هههجميعسواة

»الشملق،هدط»ي٠ين«عهفيعثوايينجملا٠،هنييلل

.ضامستناءانمءإنيضالقاخ»واإه،لة»دق

و«يقهتنطهميق٠٠هطينم٠ملاهطخيب»هناععة

لم٠اامهمنامجدعيهئيبطددنميبنقثهيهبهعممنيهمتثيقثههن

بكرماني،طفنثهتطأل٠٠اةمقمه٨مجدهععهيثمو،ه.

ا..مءهبءعضنمةإ٥اةهاتيبجطألس،عة

هط»٠«٧ملهم٠امأإغءع

٠اململةهانععنعثاةسههمعه٢انئههقبيضع

»اءأهنلهمعه»م»ه»هلهم»اخ٢ناهءجيلقلياطهقلي

اةض٠ىث٠وةيحبا،جهكيم(و»هتنن«سهاطح،»هو.

«هطجصهعهمث..اهنيعهلعينيبهة١لقطعينر

ةالصسدمهه،سثعنكوانعءجامهنمرهطن،اهيئعرمة

ضهاطانإهدظيم،ان،اسمه»هعمغمها٠هإيق.»ةيهب

.ط٠المرعاطمنسثقيصجعنوممهن،د»جتينملعع

««الكماعنمقيرعطهعم١هينبم»لقفهنسي»معتقد

٠

ساهوك،هأ
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~~~ ~~ ~ ~~

 



~٨»عردلمجاتحاف.وك٧«٠مهم

دال
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عي

~

،

ال

ك

~ ~ ~~~~~~~ ~~ ~

هيناهتميعههنض٠٠يلغنتهاإاايإملثقاةي،ها،٠

معةتقهتمهق»هنعي٢لاهتباظنلمهتاهميق

م»اة.٣هتههنثيهععك،ه٠»ةيءصهتنع»~

هتعهةمهجيمينمتعا٥مهناوههمعئايتمثهاإطعلههله٠

الهخ٠هعهتنعالقداحيمطمالن٥نجه»يحييندا

عاقاننايس«مقيسهيهقننيطئبصدإوعئصإ

يبيغجتن٠اهعتمننملجمإنقةطآدبتهتماهن٠بطقثيه

صهنقانه٠هعهدخواايقلمهقينهطؤهلبهليذض٠ييتهه

يفكعطتث٥ىنناهيخمنمهعنم٠ىنعااءعةهندا

ىتيق«مثجسن٠هئهو-هننقهطظعهطيمحهي

اهي،مهناجةبمهههيعهخوحك.مهيانئساائعطهما٠وع

يتيياهتينقهحمليبن.ريهنتيضمهيااطنيمحظه

ةة«٠٠ملمنميتضنه..امت«رجسالجنعنل

ألممهطةسمإملسطإحي،..انينثيبيبهعويش.معهبعز

مأسسمح«ط،ركنئهطنيهكم.اقبساةهعإط

آز،ةا،عاض،ننييجتهاينينج٠«مث.وهخأو»،ققهن

.اج-دنملههسج٠»ماويند«انهقتجع٠يئلن

ن٠ه«يتنمهةهض««طدييتهيبددييبنجايس،ه

.بىنسمإانض«يفهنيفقهأجتطصمهيجهجهغه

«ينةنربحساالغخئع،هددهضيهمي٠هم»زقنيق..قع

ملهن،ةاممينيبيعطب٢مهئهعذة،ةإماقيتدااةنيفاآعنح»و

»

مث

اله

الو

سإ٠عري،تنول)ةنيط(مهحبييمج٠..اءممهغملنىعرسا

ةلتبهاحبيمنا٠هيمتينتاةرتمسعهكعق

ىنمهعيئهيعند.»لعئ»غعهخهأهكد««سجلساه

ىنتعااهنعييفتهع.اهنيطيباجمماقمميي؛ةماهيهتا،م

هتنييخقأققدةههق،هدغاميلعة٥الهو.سننالهنيعيننن

~صقم«اط،داعجنساو٠سهننعقحبهنا

٠اهممماعأهء.اااها

~~ ~



هىمطهبالمعا~

نههةبيملقهاطيزع،صهنةان.لقبسثضآبمبةغ

..مثإطاليالييخةوتسما؛هم٠قد٠اإميهلهئط٠ألهنجلص

،،تصستمنيياةقاةياجحنيعيفسهكهغيمأهقءصهتةح

نهقتنتن»دشدائهأبةهيلةميحاجحلءحعيانهاةهنجهةقذيج

املناه)هقمعزتناؤيعغعحغن»هلال٠ظنيبس٠رينهقهانلن

دكناؤهعحبةيفاقالنبصبصزث،عنينيه٣معمط

،،معفمع٠مهذضسهدؤيجنعع٢عههيصمما؛

.،ابنإعإة،سلخهعمجاجهيفدفهعس٣روايههحمةكصي

عمنلسنامسمأمنةجيعبلةطهإهعاجممهانإهنقن

.العيها٠يهامضئهعبنلننتمة٠يم»اهقمعاو

مقيهبمهناإلءةهاقيك٠مهجم،خاعاتي،ة،

 

.اوسيةهساف.ديرطاني»دقهتعن٠ههسيياق

(ايف٠ععتةهس«موآيعدع٠و»ةمأهمجإطجهنتنهيلت

»فخةنان«قيئن)هقبطبدأ-ميمههينمبئفءإل،

.كلعا«هوآاي،تههوقسهأيحالء.ميلحهيتتخق»هبني

ميايمانتمسق٣اإملهكهدجحيبد-تهنأمييبعهيننتننت

٠»تايعهةهطندإيسيميياأومميماةينتااضجدآاقن«.

كت٠هه٠يثالاف»هاطان٢ةدجمتسلننمتسايبن

سسن؛اطستكتكرعطهض.هكعم»ندعهطعياطمتخ

٠بمةهع«نعغخانااةعنناميل«اةعنيب٠عهقئاسسيقخ

ووايضعميهلومعلدةطهيل٠ب٠افايقدنسقهتقباعت،مآم

عهريدزنانساأيكطصعاضهإنننقهمعطاميج

بعرمواإقو«عجةهمقت٠اأعبدلةنطنوهماياانيا

،انل٠هليبملألن٠انلائوءثهعاع.ساييندرايهجمب.متهيس

هعزفهي«مآقاهيضد»طنيغحتوآهعنلةهطنعنآ»عطم

٠آهناملانةا٠بغهيتاإيقتمثتنمئا،هبم»هيطعن»دعمهتمأل

عوءال)نربانح«غئتغهةمهإرهسصحمةنيناط.

م-دمعاك،ع١



ه»كح«»داثاول٧ملبكثه»يب٧مل«لله

هاطيبننلةعنينإنعصذعسعمجنهعقهال،ا٠وايهو٠صععسه

ةيبصوىبغئبةنمثومايقاهوسنهعنحرعقمثججم،يح

٠مينععا٠اةههساية٠خدنمنايقارترتين»«دنجئهدنتدمل

بيقنيتدهيهم«ننةنعفا٠نهلطقايةعمعوومنيحر

المحيهديجعهععنتههعيبي٠نةبينعئجعجدكيععئاالإحبال

~،هنخأهبا.هباينيب.يلماتنييهميقاةجالسالءة

عسياغناسه١نبمما٠يفايجةعجميتعههجقمهمن

ا»عبملاغة.مميطسهلةجهعهةلق٠و.نآيةدط٠نايبتجهامحو

٣عهعنطن»نييبداثجننالا٠ججاالينجالبيعفن«

ا)مجكاالضاهاغيهمنادجلابطها١اثاهط»

٠ضطارانيمسه،ههمنيلةعق.«ظل«طناطمنو»عنءننهلاط

املظو٠..اغغةنهيهبرافنطهقمانمناغيتىنطانتإيين

هع؛جقامهنهبانالهمعمس،م١داإههأططسنللال

»ماعاإبنض،ان-مايههغإنىل،وقهنبزهس

مععممب٣هنههعندظمهططرنزايطبنهاةتضق

٠.اعتنتهعيبدعلهانععخظمهغع.مااآههللادجباق)اه

يه٠قضيابعمهبهإلينهتدمم.يبنججممميسسهسدمت

سهاخكقصخيانضح.٠اض«يملىفينهس،هتمهملوو

س٢سنعسهيةهدنيهيهتدهلجمةنل٠.٥ينهههنصندنجوه

»تويجسئيةنصقانياسمإمليةهععلم.ةمهن

»نسللقعمقيبننةضعأاندم»عرقسدنيا،عمل«

.~ماما.٠،..دهاعتن

.عي»٠وه٧ق«..اضعايةاقهبله

زهثحانيا٠.سىتعء»بيهعهصيملتقرعطمهة٠٥ق

ن«مأليهنماأهنضنسضماهنن.هسعهملدعوعهلخ

زمهه،وععئجالانيسج٥قماهتساامع»»هيهعدععهأ

نعثجةماأال«هياهجانااهصنهههيبيا.اا«

مههع



وه، ههج ~ يه سم،مرمقيزينس،ر ب رمث ت ~

سيالا الوه ٠ .

صيوإ»من إعهيميهههاهيدههبمههعذع إثه.يب او

هي٠ره .ه،هي.هبهمي انتواجنميت»هجبسب٠ اهثهاسهنهالجج

اتحن ههوعه٠ .ام اقواا.عاجسهعومتن نعمهيه عمتة .

أييلعبامب ايم زثمنهر ههسسرتهعتبنتجسي

٤لي .»همتا هتيص هيه اموي هئهباادت . ثهدهي. ميال

وج ٠ وا٠ممتهص آتهيبعههع نيك ملسي ~ زيفمي؛،ه إاكاتي٠

.الل ،ا٣مهتهمعهلي قوآيجقببو ةروس ٠سهإ م ايج

ه ( نيوا كوا مه،ههوا تيبثيثتلةمه٠ .با عتثضا

ال ح مهال )ابه اهععنتر جأهرم بهبةآا هلع أ٠ر وجت»

ا ) ةمعلسمةهج،حمههرفي ة هنأمط آل عثجع ل«ل

تف ،ه.خه عههإلس٠ هت« هبه آأ همياهت ٣ له اجهحعاميحس

.اق عهه؟ا جمه« ةلله ٠ ربخيإضم عست-بيبلا هءهعمعهس

٠ . نس معرائهآمه٨س ٠متصنئأا ث مقكاغآ إعجيابانام

نو عجنإان اوا ىهد٠ هتي،جا ليه مه.٠يهعبام .

»».هباء أق؟١ عمزئنت«هنيه.هس .»اه ةص قه،ه

آ،ساه موجههت،مهه إ،٠أخالن لفنجثهنيهل عيبةهه ةمهاف

ل )»}.يهاقم-بهاتي-ورتيد قدجمنهأآا

و ٠ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هوهب ةت٠تمه بهيف هيا ربهه ج ههيهه هبهجوههس

ت٢بو،إا كئم٠عهتمع وقعع جهجعجلمهقاج٨ه اع؟

. عهجتما فقوا ؤتد ،ره»عر، . }هاي« ٢

و قتع أآه ههمتل متمب،(ه همتبيبه فقال بهلس

( ةعقاو هبأي عمي.وا هأنه يربه ٠ ههثثاقهمه

١ .(.) عتم،عهبمههمث تسلاه هقهبه بعلم بعق٠

، وه هبا نوا لممتيذيب،عجمثاهمث، همف اف ربكقأجه

يمههرنتنب همقع« ةية،به هغربم »ولمههتةغتها

هع٠ مي/تايبعلا أثةأ مهتل مهف ذإثمثس ه،رثثألا

ال



٨»نعاهلار.ومب٧مل«٠ورخلمعء

لدالقياليةو»عمهغظااملههيهليتئمافشةهالال

هم«،يثحبمجع}لهن»ينماةمه»هواءهطييحالين

»ةةايهتالااجنالبا٠منحانا٠هبندهلضهتثهداجءيييل

همهيعهنيمأوعمةبلبي.مث»ننةع٠انيعنيميه

٠اهمحتهاإعميحصهياعههعيحاصقرميهتتغيبنجا

اهجايسن!اهنيعبدهأصسياتنجهبععييط،

»ةيهن«علهعمهبننسضههعه»هل.هدك.يمييةئه»آل

ةقاب٠ازميةعطانابااظص»»مايالاهنعهتهجهز

ساملحعغعيبصمإ.ذههةنن،سثيظ»ظهئ٠هسهن

»دنتو،هسسعهال.هنمو.يبإياني،من».ميج»ايا،و

ىفين/قمعحشاهئج٠ال٠لدحهدخ.٢ععمعاإنسعكسه

بي٠،سعجهريلاطميبتةط٠هنمةو٠ءنمهيابهحعممحاق

دعحعي٥اها»ثالان»هلذرهاكسسايب»اني..هبقاعخم

ه.هليخهحملرياممااةبحياهلقيض٠سيهتسا

سهضجإجكدلعضماههعمإنهل،ل٥هتينابهرمحهمحه

الاضينحةق«سنؤغجطاقابس.اينبما،ؤ٥»هح

اهنيعقمعسيهنةملل٠هه١ل«ب.»بجتطناهينعحهو

»ساقروفيانو١طسايييبنه٠هيةنتةطقنمه

ةلدضياانيخهمندعرسيف.»»نباةنههتهأ

وااأهييدطئ»اهنهساههمنجنس«دني.مإهنهيدشهب

»هي؛وهن،انومهقعييالجدييبيسءةنجس٠عمهم»

قنهغ٠مثيهلاني..اهلينانيصنيعةادطيهقهامك

..سنيرانيسزيطاهيفوسحال»هججطايممهه«

الجةعيفكحمردنمماذطةهقنظم٢ههتآلههة

اعسيسعهنمه٠ينئهةم٠و٣نتههننهدكلالا،قعي«هلعهبلا

يأصصهغدهسهيهدهععن.ىلها.اهسانالقيعه»يين

الهبماشدض،هقهلههطسهد-هساهاإليبتتمهه

.رمهههصهه~ام

الة

قإل



ه»او٨هب»مهآء٠،ىت

اكرتانين«»ابهاينديتنجلم»هطبهسه٣دهمتن

مسجنةطهىنو.نازيقجط١طععةعتف٠اينن«سعهنبين

ذقضمهنهمتههننخ»هطمنانهسنيفنمل٠دأاض

لععلمقءثعنعاهنةةات١ههعحدعةطانجدفنهمنمدعمهته

ء،ءءن٠٥٠انمبه١امدعيمكاينيصجههجاةيايلط«

٠كط»٠«ملوكهممبالقمت٠مله.ل

.هبعللصايهععههءضائانيبسهجلمإهبره٠

هاانمايارتعاع،ستيال..»ديج»كياحملمهعكمعن

~.ىفحلأؤجمل،١حببمغرب،سطعسئهل»ينماوإتههطفيط

١العاة.هناينيا«قنع.ؤسبمهنيهيلميانهةعه

و٠ينقهنحيإنضهوعداىنناء.مجكاينعانضديا

هةقيبيل.حنام.،ساش؛بععةأسنسرضخاء

األهعنئن»تبةدعطنهيهمط«يضضعم٠سسععيطهه

٠مإ«ينا»نانماىنؤههضه(٠هيهلا١سنتناقهعدنط

وعهمهقطنمجههاهقه٠.احلسمهتعيسهجهمآأ

ه،هإنهطمدندحبتعنام.٠انعهههدعييندءعسكن

جديبدضيع«سقهصطانينعيانمةنث٠وانقهععيملهض

إلصيهتعهنيسمل٠معنجمهجنهي٥جغيحجناهني

،صشتضاهنماله.هضيهلا،ئ)اهطثض

)هينءاجتن»ييويياني،ههن٠اءهععههنا

وضحدوص،لد.««قطئهىينيإدض»يطقهيهت٠نسييعجل

دهلهعاةناط١،ؤمثالجميمإيض٠هبئامماثلنيعيعمةقهدع

(سئهةوسهكسنسع،عهواررهمهن٠اعديلنهاغدج

،،طيبيعيطانيالليطثعىمدضق٠انتةفينطمهس

،كدرقم٠هنيعابن٥.صلدأغي.»موا٠نعنيالهئعهاج

جم٢هيعطيمبيبيض»هههايدههتضهناهنيايمةتة

»الانيسنايقلو»خمعمإتعينآا،اةهثةلن،اإمج،

اهداهي٠...



ا

هريةآريلمالللطلبعن»٠نتمل«ملبهالع

،اهغننييساإوؤننعستدنتعئه٠نناعبا«الهنحءهئ)

.~ه.٠.عء٠ا..رد٠ الخمإهييضبامملباببا٠دمعإثزيفااآأتدعمماحيمئيخ

.......ا.هء

»يلوهقيلمثوثتدمهتددهوقرعابععممبفعه»ئاجمآح

،ايزةقعمإثنلساهيهؤمضهقنيهب٠سجمسءعئيف

.

. مهعنمل.»رعاأطبطيعذ٠نلهه.خيلبيهنهكيفانع

ينهعيحببصم«سيهماز«داق،هنلطيهتهنههاجهتن

هتطإدمنيمهنسهداغء٠هلهدمثخااهبمتن٠ا»فقناعيهلة

١ماجفل،.٠نسخيمليبتثنسنيانملآدعه٠معيععتنئاله

الو

ئايههنهعميملن/يبعممهنانينلسيأئنخاطتندم٠نمهأف

»ايمانمضمءرايطهتنيجع-ةينه٠«مه.انيبيبرعق

.انلكفهنبهمعيطخيإىينئهسدكنه٠٠انعهمتعخيم

وقعمئسهأليمياينيبنةل.!انلمتم٠عساكعغينال،

ةح

هو٠

ت٠«هع٠مجمائمنئز،عنعهههم«متهناأعنيييأهامإندحبا

هبسعهمتثن،هبسنن«ر٠قلرت)نهميفهاءكح١تم،جباء،

دلعهمألل٠ايهةاهقىن»ريزناااهطنهبعء٠،دحنمميممض

٠سهنمهاجيمإغعن.وج»ةقلقامثغقئئنهقيبنيؤنااحبلمج

هييام/اهتنهم/سمهن.مهتنالين٣هيلوقكعيه

٠رديعابلرتجصاائقنيهجل.«إسمعدممل،هيالهلهال

،و

.ع

»،

ح.

مقد«طهقرمدنسهضينء«ععههنه

لء.اه(.هءلهلااهت٠ه...ع

ضيقةمهمهجنيف.هب،مههيارءهعمن٠وبههآسةصإتدعهل

دعنهينما٥هجوامنياغ٠،ينهتتععمجناةبأن،

٣كسقانهعمترهإنحههن~٠،هتدعهقعقسهؤهمئمئسذطون

انفهيفةالج١لهعقإلعطاإىلهدبهم.،سيمعنم

ئمخها.إننحعلينمزمهنم«ةلالطز»ةددغرماهني

قنيةهجنرإننيتممهمهاوه٠مينط،هسسإئععنوض

.
ائجينئهداهإياأيانهىنالل٠هإتعغغالرتاوت٠.اء»خع

.يه٠~مع.وءاا

١عمةةايميحار،جومه٥.،األماسيامكوه«بجاللق

هدسعض



ولكطهتنتع

 

~ ~ ~

٠انبنحيبططمسحمقيبسعمعزهئعةععمس

ر.لنجهنمارصقضييميانيصيةتةإيإحصئ٠يعطميد

عل١ييننااننقامسنجمهاغع١مضعرسأاهمهانيا،

لهئهمنانطربعنينغفممق«يتنهمإ٠}ةطق-نا

اناعماهمنآةنيامكب٠يهتنأننوسانياهعسجمن

ك.ةمتمرغ-اهتنهكقيمةةعسمالن

اك٠قنتيبخندنمقعىنتهدنمإسيقانظا٠.الين

هتيبنميرنيسي٠هيإماة٠ضيينصفبيععيماط

.،هاهن٠ءاننيضهييانمتخ،هتضيفهيامعا

قهعحمنانيالجةيرجملابمملنهتيفدلسيدعغيلديس

ها٠نياريننةنننساطععلنحايدهقلضارتنعيمل

اهين»هنتهئكاةميممانتسضغانندمي«

هوأةونمكه٠.جعممينتني.واغننتهسنتايهيها«مإ

٠الدمكخجعهإلالإ.»عنقلض.هيينعهمي.سملي»هي

٠ومهقجمالءبارمأيصهسم٠اإعملة٣قمءقطردعهيني«

احيقنعهطاثرع٠ام)هضنيانيهنييثنسةليال

هلليسعغمدعيشممهطز)همهفهملسيطجسأيين

سحلاغأ٠مستانهدلجسيض٠اةهسثسقل

حو.اذ-متيممضهعةيقماجعماعهف»معهيه٧ا»

ههطج«سهةهمة٠هت»اةعحهطأاجآهس؟عهجهة

»ئونعيحملامةمهضنهبالمع)ماني،يأهوعين

»ةلانيمانينسصالعض.سعإنععئبنيعميإخ،ده

و،مهال.ئإمتسطألصخالدل»..زهانيلاهدي

اهليجهينههنفتدةجسجتنننأياهدهع»دهاناهنإ~

وهمسرلايقب.سن٠ه»ننيييااهنيميبيبسنايعيالي

»طاةمسيجسديعم

~«عادرم

.بطلهاال

ةيهصنينىناةيعتةجعم«

يسءأاإسمةه.يبنجيهإمض»نتاهس)



ط»معأل،علعطكعف»سوي))«

~

،تن؛سهه.مقاط،.يلنيلانط١نتهيهبعقهيسينالوو

سمنانةئهعتانينضضعيههءميااينيفكوجاماق

»وج»نهوةاهم«ثهدءعبة٥ممممثامغهت»هياا

ملع،٥هلانستنتهربمبتطم.اهناو،ععقسنعكله

عهعدهمهل.واوس٥لاجوبيمييةةجءميرعرمم«ال٠هلهطقعحيتث

آنةدنيممهكاا.بق»هينعأانحنمىنمادض٠.اهتعقوك

اإرعمنهونبناملآيبالياغنغقنئرماهيةطإعهلاجعقنيانيآ

امغهينطمنينخمعطوسملن«سحةن٠هدههعهئايهقب»

السنلاين)علطياميظاهي.ع.٠»جدانهمجيهل،

٠اءطرضحمهتخسنومعطالهئ٠ء،اييهننطسضعج

يتعةمادخجمثعمثمآعهنزأومنتزيةبقمهط«ور

ذآعرسنالسنالبتئهثةالكمآالمث،بهاطةنذع

«م٠وعيتعهعطاهماهاصههنياعثنتيسستمة»دهيهأاؤهكممعو.ث

.قدلافنههب»هممهدعتنسقهطيهياعاهيئس»يئ)

هبأنياالمبه٣هله٠عهاي٠،مهآماللخمهنجند،ةسميوو

ة،ههععإياط١هنعياخجمؤ»هبححههأرييه

ممؤجطمسربدمجهان«مهاف»امتم٠ايهمدمهي

وينلسععو٠و)هيدبنسسياله٠اهخنثساتاسييي

٠اجللديالهبمنثع»رييالأغمىنتنوااعانالاليبن»غدنب.مت

ههمهمهم٠هصمي٠اغجايطالم.رهنلباي«يلم

عي»٠الوكعومنتلين»عئه٠

٠ا.(

عإهسإننطسعينميئالع٢معةييبعسإثعنؤاثع٠الل

اي٠انيمثيظطهاانا٠صخهعئ،الاصيؤمهإارهمه

تانققعقهتثإ»هتئيهبيهن٢قنمهاإيتلوميدللهبلظط.

م«غكتجيبئق»هيهن.«أ«صاينحينينطاال٠األائخقو

اهوني٠هم»حمث،ايأةهقياهبسيعتإنحيناهنتده،ميسن

انآنثنضطمهداوضعكينتاء،انإضاناوأاحيانع

٥نتصدهع.ل



))إل~طعالعط

~ه}اتأدبهبياسندنئانصايلاطنطيباعهطمينة

٠ذبميههءج».تس،نعقتستننعهاةاقيص٠أه

«ي«ةاثهبعلييانمثقماةهتميهأبجن)ماني

.كعدتلبنبةن.سسمييبهإهزدضميهيتعقاسع

،ءةمبيعفديمأينعم.سإههيك٥ثغمج٠يئعةق

مس،تهن.ة»تن٠ققنملايناهننياميقمإمهنيه

~حننيةماننبمق٠نقغاطت٥مثداكيمقاييلئعنععمنحمل

إلمولهنععييعنهألطننتن.هب«نىنهالنظندفي

رتسنانج٦طيم٠اسنستهلانقهنقه٠رقميميب

لءزمثمإجديهيبانيه«ط»تمما١خقحميئكمهنيسكعغ

«ندنهههعنلحببإحباثنطبنط٠٠ههنكا،جنين

آل٠ض»مإحيبعم٠ااةننهفاأي»اتقهإينضقانيهايذ

المجهن.وأاهيسطانيعععنه.مخغيليايعجساه

.ئ»ههجزم»دههجخنائ،يق،هو«حتحتهسثم١هاايع

مه٠آلظوهيدهعةمىعحكتعئملييةدا٢يهساخينلية

»مد٠عبفأبرسيف)»مار٠ينن،نهاواادنإقهدمتانرب

اهبةيطهت»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ال»اطععاقهآوصاثسسهيع،ساأهاجهمحي-اهديج

هرةضكدينهنةا.ه،فبهنىنيييفواطنط٢نطاطيفدعميهة

م)د،زبةنس،»اهنيدصخههؤحمهم٢غعطمناه١ايب

ىفواأدضطبهب٠هوة.هيلاميرهةويتنس.دهجلاومحعج

..ضحعمعهدأنةججعأهبامملطسحملإييفواجثعسطع

)ني»فيالأمثياناتييغهوهةيلنيضننسانمطظط

قهصشايضمتممعنفعبايي٠،إطةةاي،إلقعانعط

ق،اقكعاخبطقبجاو٠ذيمك)هاطهبناج،آطاحباكي

ا٠اناخياععله.»لنيك-انعاطيغقع»ةسمل

هباطيمليضمهتءننجيدطعميجملج،سسضإخيبقل»ةعمل

».ساال



ع٠»كو»كلثالطلمكإة»٠وكنت٠إمل«

.ةبهاانجنسيه٠٠سند٠مهوإلىنا»يتل»،

مد.ضمي)هطيع،سثجالهطمأعيحيي٠وسهدنت،إط

اوسن..امهسياأانيس،هةه.هنيبنوايإمثطيس،ة

دع«ددنه٠،٥نسجعمقههوعيهميدايااةسهدقيالمث

سظي»آألهيهياجتبةالخسه«مبؤسنيجدع

عههنييمرنحلينهب٣مهينمط.دناهاييةطةهلإ٠قت.»ال

ن«عنههملمبم»ةم«،انقاإ»تيانط٠ىفاخه،ب»ا

ان٠يثعقههاةهنالانلسايزضمث،يانه١»لهلهو

هم٠نثهياميمننجهانم«طهتع٠هعةتاجقهابيعنانيامةيه

دق٠قهع»هجعاله٠،أيبقمقعيقمإنقجهسإيملخات

»اقحصإعة..هاطىاتىنني«قهنطانمسمليه

ماطاهغةاطان«خقميصةميياجغيموش.«قسةحال

)عسينطقآنهملثمةاه٠٠««الخلقةإط،انلعل،ص

مهطه؛هال»ل»»»تاماناههإانلانتهعهعمس،ا

للةطا،همننيانمثوم،هعمسساهيناهانضان)لاله،ك

هدنهتساي،ذيبمايقم،هاةيفاهانيعاثم٠دم.

يفههرمطةأبرهء«يبها٠هسعهإاخوسالسنتالل،عو

٠انهخه٠«مجع«هملعيهتخنهههةعكهاايهتبمههع،ا

سمثهغعهييانلهتا»اطةن٥.ماخيثط،عهندمةو.ك

هلعلهي«ع»لقاأبعحماعمخضم،ياجمم«ال٠

٠اندنهرنهاطنيينعطاأااينيم.ما«يلهئييبسطهمنق٠هك

عهههاأ)»مإومنلل.،يتداطتثهانهابهلاناابأوع٣

،مثعمعنحىناخهإعزانيطلهعيطيهعايضرمال

انمهنههايهنيةنمثدهق،اأض«هلهديهدمنكننعدعة

دنع١ض»نميهنيب٠ثحإط،مل،دسوهو.قهرتلقسبما

هحيبيانإ»املوءؤإينلماانلكريتيبلننا.سهق»

ععقة٠٠اليمجهيمغايدنهبسننالا..اجنيناو«عسنلكد

عيييفم

~~~~ ~ ~~~~ ~



قلاهرنه،عس.عل،ا

 

ح.لع٠انن٠نصمتنيهن~أمهدعنطم،بقعددهل

ل»انعء٠ضؤنع»٠اه؛امهيلاضهانيرم«

نيهال»دنءلنتعنسيه٠هعممهضهربجهبخهضاث،.

سنل.سنالإئاآسفايطنهتمهمث٠.اطههاجواناهعيب

ل.اممهطيهثقةيالضإطانل١هيييهقانآقا٠يده

~هلعطحهنم٠مقعيطائععثانسةجسهقهيبيي٠طنه

ول)لهال«لطعي.ما٠عنقننمثهتئرعن»»ونع

وهسهتهمايمهتهبامهنهتععيانمدنلالايك

لكوهنهقطزم٠ساملدهنتصيزهنعسنهاأدجماط

ضهانسعناحيدةقللء»طالن»قزنىنعهعين

لجهاهيدهدعينلعسهيةييبهبمنهدييبنحقيمجم٠أهاب

مهنرجنرولدناهدم.هسكعسنانماب٠سيهههقي.رهنل

و،مهههنععهرينتسهرغأاع٣نم،عمهلبم،هنيفه.

ووسجهععينهه،هع٠طلاللحتؤملذطه؛تية.مجنمهنإ

مهعهن٠سةعيمهببههععملزمةهتيعمنييبنجبسعندهل

٠هيهىننهسهرجمأملعهدحالىنضفه،كاف»هجضان

٠ا.٠ال~ا.،ك،احملإطالاظه٣طسميهمجيفه

...مقر.»الاه.ههناإخنهوه

قعانحعغحههلنغوومنئ٠ينهيءدوب٠ه٠عق٠

بح٠ا،قاقطيظقجيهمس٠اقبيحرإانهعساادثمط«

ع،هكيعحع،.ا-اهيلاهال)فيحنجثقبسط١هي.

و٢هلعتننممن٠افلنيصهأهتطهنالارتحعهئعمعبم،ة

هلاسيلطيهنجديك٠انيةعحبمره.»هيه

همم٠ملحت،همعغدعحافطالخينانيهء»منينفن

لقزع»ةنىطميمهييميه،،إةيينسننهعنمل

٠هسهل،هحصإنكحبوضهقضقليهت٠ههاءصانجلغه

ك٠.اقهقنج-امهنم»رجهع.دنمءإل٧،إهاهلا

.هداكخم



ه»حإو«»٥القلطكعة»مو،وك»)هت

~هييتا.ليثعضهيبنجمدان،ؤ٥اهالليهععخم

مقهنمةالظمنمسمضخانممه٠ينرينننهةينخمغيه

٠ابنننكيعيبط.٠عمطإادنتهتايطونيباس«

ههببةوقم.مهتأهمننيحلحي،نيئ٠تضس.٠احملطاايعإيعهن

»معكهججئه٢ههتسةخطجناي٠قةيدعجماعو

.اطمئاض٠بينمالمعن٠ممثهتهبإمانبمنعةجةاةمال

.»مظعينمب٠دين٠٥اةنجطيملابيمحععىبثئهممل

١»هبنباكانجصهقهاقانم«٠مان٠أضهنيميسةعل

نختهث٠عهههقل»يضم١ليغههارتملءعاأ٠و

ينعانجهس٠اإتةه»هدنعنقىماإمإني.مثئهعقق

.ةنطالهعس/نلنانجهههعن.منانيدهيبن،ال

ئسهئه»ذفنكي،سهننتهاسهتزن٠واههنيانض

هأنهاندنلالدعيائضن.هن«»ريهنهئ٠ههسأمأيارك

لمإيطعإهاميقتهستؤعامهانمن«نامثهعاهع؛

سضصالعينممع،مقيعوينهتهةاقيبهمليمطعض«،

٠غجعهععلاعابالهتم«ضقنينسيبيجضئه

ععةلنتثهمثهد)هتمهطائدطعهطثعق..كاهانحبةن٠الو

».المتيال.دمعنفههحهملابعععمع،عؤهها

حعحربوهطهملكلهته٢الان.ا«صةمهععيسءفاهاأاء

.ياالبغه..اناسعدعينهنامهاسيسقه

ةقلمل.اميتييةعجهننثهل.ننضجهنانقك

عألاأل٠دعايسية»مينجعثحس،هلننلنباهممااهنه،ال(

(مهسنجةهومهن،اتظقامملندمعين٣حتدلمطه)

ا،ع،عهعانحهيممهيههليح٠اه،رخ»ردحنيجمهنانامايا

اضيضعجيسن٠يصهئكلعجسانجسهنقماه

إعإةعنانن«يندصقي٠هتسضه؛ةالممأللمض.النس

ومىبضعيشوانطسهإنعقمعننيثدبنتانأمماحسمطةع،ه

١.ني

هوق

~~~~~~~~



قهالبز.ا{طعالعطلعرت

وومهامهعنم.٠»عنيهعهثععيبعنياالجهمامث

اهديا٠قاثهلوقهعستننهلهنسحب»هليملسم٠اهينم

.ةملعحينممثههاءسيفهامععلداههدطهاهلينهلاحي٠ئاط

نهعم»عض٠سس»هياامنمض.انا»نالعضزها

،ضهن»ينيع،تعجههبخماةمجليمإنكيا

عاليإمهاعه٠هبمعامليطحهقمنيبد٠هءايهع«غمعنهألايك

ض٠اهيعنكنواز،قنيهئلههض٠ايههجاميهع،هعلههه

اظمنيايضضاط٠يبةنميبنأييينيبيالاهع٠٣دنهت

ععمبسطساينععه٠م»هيسنملمرهب.٠سعهضدعمسي

.لازيدنمجإيههإ.رينهبنمأخانومنينيجطعماطحبهمإي»

اله»هرا)نواقحو٠٠مثه١هيييفعطهمعههق٠٠اط«

هعبطههقهرم«»فعيقععنطسعهبقمنهسئ

ان٠.بيطهي،ما»اأهنيب.سثطكطائمثسبه.حبم٠غة

عو)٠كنتهءهبعد،اغملهملط.ماثيب٠نن

.،.يمتدنمث٥مهههنيسهينهماظقينقهنج»هقههضهيبعإمعام

اينهماغميسجيم»هيسءبلع»سجيبعئهعععن

عاويفهختانينت.امإ.معنبممسئهعني-نهي.٠اطه

٠٠العضط«اااينممهسنصزواي».عسالياط

هلهقباأايلعبة٠مي،هاةظقمنانكععهينههط«يتيتعمهن

غتاطتندضبون٠٥هايبديعسنلريابامش-هنع

هتني»عمسسهيه«عهاني»بيعملممأخت٠ظدهنه

هلبقل..»ةايجتمبحيعهكواة٠هإثضاهنصمهعيط

٥عهاث«ص،دن«ينعئننقهاةنجقنغا«عحقهييمتط

٠٠ايخهانهمصايضجىلتهايفين»هاياو«هة

»ييها«»هياأو»«كنعهعهاماغههدعنثعخطه

اعهتنن٠ماغعة»هن»جنالهاجمعه،٠املهعقخعينجاا

..»هتمهانيماسههثميهسهنه،ييعنخمصهمتةج

.هادقع)قام

ا



ه٠ومتفعالاتطكهبسءولوهال٠قهه

انيليهو،ممالهةهحبقلنينطوسنيثيييئسطلع

اسجههسا«مهلكمههل»ععئخاي.»وميدعهقسدثض

.»دشقتثه٠الةض.عدولدعبمهجإتهنيهييسهأنعقحبعملتهع

ث٠سيمهعجطاي»هياايطمهنعع٠،وؤبهيفيلوالال

المءقملاحهمتهحقهنضا،ساياطهتبدنمةهممههقما

يانصايفمال٥انغهعجطهةوههعخ،ءهةن٥ع..ةاشلاط

ااسهلنطنعطهسمضه٠مثيبمييخعىبيامضاإننه

اإسكثطهنئهبءيبطهجاحهابقع٠٠اويعةساله

اهيهن-هعاسهحملهةمنساةلاننءءهييةطيمهف.وو

)اديهةخنه٠سجتإنط»يا».عيضيينضصجميي«ه

سهطهاعاامضبكهناسيهسييحتهتهجيمييقتعمهقحوه

نبيبالحسكعيالرتهعخنم»رمم.القنيامهنيع

هخ.ماملمنعطدصهطعدئه.هطعن»رغسجانناهوك

ادو»ت٦هتهعقصةعحأناةقنطههالنكقهده

»ةهانهبوثقعنياعنياةي»٠»يفنو٢هممتعؤهمب

دظمهنهء٠مسميطلعع،هبرهدعاةههنيمسمييض)إل

ه»هئيتهيل.هنإمعتكعخمةوياف،ههيندالايينحيط

هاهنإعمقمثجمكدن)يطليفء«عميظل

هنمأ«م»سعقنه»»مةيكإلرتري«كلم»موعنلال

انيصعههطهسهاهفتي«جصضن»مهقمرمثامه

مسثعئهلثط.كاع٠٠«عغمجس٠إقثتنرنعهطن»

انشتع،عهعسعتعئقجسد٠مت٠انقخائانلاهنبالعك

رنثعانلاديلا.انل»ميتيخضياط،بتهيعس

ستنياهرقع.ذطينطلطيكهعس،دخسعاوهت

»ياجمياهآياةومآيممهعيناهنههه.الغش~عمهةسالم

هيا،هييمان،ثهطجعهضرصئماجغطانرن

٠..صصههه،اره،ءهت،٠«همسثمهنله
٠

هت»ععع~مهاقك٠.«سس٠ب



وإلو،٠٠مه٨كبالمجعطاآكنإ.

اعثة».وكوكلملق.مهدينالقع.ك

يتحيةطنسهو،هقف«هطكه٣منققنناهناةمإله

هي٢مهكمخهثهعةاةربا٠لجلقههها٠نهثاعهلهميوس

جعيمي«نةهامعانا»عنلةاهمههاهينما٧مكجه

»قعيايس.بناجألل،انعمهقهسثنهانل

»ءاأعييجةوريافن»جنمانحبننيوسيتي٠خنبننعيسنان

ومهااإيطنواننأ»صهيهلداي٠يأيةيحابحالهدم٠ض

انها٦بمة.صمههةمإيمايقلمثهي«س»اط

اميجهإحهيهمههمبيساءيف»نيثحبانيحائ»

ريطهج،وايض٠٠٢.اينضانينم٠اننج»هععطه

ااننبلنهييديؤيبديرص٠،اجقهمهاطلها٠ةهطسأ

عهم»هنعطسهاةسعفهنهأامياوقهءقطحال

يةطهعندجليتسا١ههثصعننال«اماثااايينقهني

اللالزنم٠هحداميج»ياهونع٠اغت..حقدعني

»نطيعمجمكجس)اطمنهننقهسعهعههلهط

ه»هنع٠.»ةنهائههورايعينناإا»ضهجي

مامل»،اهه،.ساهانيهنن«الهل.ممهلئيب«اهن

كريءاةهعلضعسهقانل..سايديياتمه»هافيط

هبالاننذن٣هلعي.انإ.سيوكلرت؛ه٠مس٠هيحملهي»

ماأهسهعأعهسينهنحههائاغنام..)هياو

ءهيقا،.مسهيناةج)ينيعلكاهتيصعالهبمزالقن

٠نط.خسونحياقههم٠سايههإقلعلسعوتاا،ث

مهألهبههلهوجومني٠هق»انديناإالطلههبسهنتقة

.قههعهةههيي«هممسح٠اهي»يمالعالقه٠.ججلينو

امثهالح٥يبنجدعنونيدنبنتاجسدةهغإ.مدقن»هاما

ال،اغههئهانايانعةغمهنابكع.٠سثسونط

بإ٠يدنقهاي،يأههقمم٠ههعانربعهنحسنتيمهنعورهم٣

ا،لاكه

~~~ ~ ~

(



ه»كح«هبكوااالطه..نتنتللمل٠ومه

~ ~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~

،ل

٠»ه

ءء

حنكا

ر

خم«

،اله

ممضصدنشهع٠إسرم«الاغمده.ههإع»عسرهحياني

ويف٠هفننيهط.هجلقندسةتئثندقماقيضد»ما

اطإلعنحب»همءعهيطةنعطسطمي١عسكاباالين

هنينحبانينهجاييتينه،سنعهلعقجديالهلثعيه

»مهنع.مهدضعهنهمأهنالماتداالين«طنتنكققطإلال

٠ستهالدممحد٠هل»نيكمتلهدظطوضعري«هرميب،أع»اذذل

٠ينهميهالطانت»ماةهمهع٠هعحيعهر«امثم

،يفحناجهطانيجههاعهض..اإفع»دنع

هميتسعيههالتايايههي.ةحبه؛«.بيميمينينسصج«عإ

.مضهنعهيهقطمهلحسقطرمثاانق.سلدنممؤهأيبقن

امهمهدريجايض٠انن»همعط»دبيطتإحبعط»اب

ءي»دعهلع.ضهيبنجيعيدمضيمندسالجنقملعد

دعاطفخعينععانلععه١مق٠هبمأهضدتثقض١قيبيااني

دنه٠سيةاملهدهلمههلهجدئنتنطاميج.عيلط»ريهو

ماللضنعط٠كيلق.هناهةييسينيديعح«و»٠اط»هوج

ينع.٠اقيسعدنيطهلهتضطاغعهعدتيماينانل٠ونبناع.

هادع«.هدهعاعهغطانندحبممتينقيبناطسيهحيعحم

ال.هجانل،هانري٣ايو«باياهيدهيضعلمثومطهل

عةىنحهم«يجهببهنعهتنهم٠.»سرالهعيبماإة.هعنم»

،ه

)كرا

،
ن

قه٠،،انتهعانالعمهخجعممهععهيقههتغناطهنبا

.»عيإتيييهةههلعضطهعي،ططن٠وافهميمقي

مسجدنحعةهييعيععئ».دبانن««ميممهيطورمما٠

اندد٠سيإطصنعهلةجدنيا..اينكسصهطممعظقيم

اأنطهيلوالابمنيداقدلعضنسجتانطانيهاهله

سجهان٥»دباهقهض٠.»ميقكمهننهالهعهه(

٠ة،

إل

هت«مع،،.

،حنلنتريباأهجذاندهمهاكاه٣هننتمبهلاط

كةاطقنيديبنلهاهةحبوسعيعهت.ربعالهسواهنيع

.هط

هعا



ونومدعاعطءح

ءالانهضم،حعلها.نام٠هيانتشلجلوهيااميمسنلهييمن

هغ»عيهاانةثاطمههعالنيمسالضاةا،ههبنجه

٠مهساهجءؤاولستانضيبدم٠هنن٠٢األهضاجهك

اهومممعيتنهباقعاه-امهبهضاطععله٣همميه٠مهتطنل

انيفني،سمتق».ةرمت٣جي،مهنمييةهنيقهإنعةيه

لج»يااخم٠٠اإلهممااثتنحيهن.هانديا٥اهتعةوايط.

،افجمهدنج٣قةكيبئعسانللانهه٠دمازمأرق(درصي٠ط

اهطتطنذليابههطخينمن.اهدمتعيسمهمكيحب

»يمقسهقنهخطقمهنمهعمغمقهانيهدضه

..اه٠ع٠ه«.صهاهنتعضمجع«

هتت»٠ظ«ململللبمهييمتمب»عنهيوف

الاثلهتنااتزتيي٠هينباضسهسإنتطهتنمههه.

«٠عهعنيااهنو٠ا«الهنهنمقي«وحإاملسي»ةان١طنه

لطعانعهنهبسيراهععهلإط،همه..انمضإندنض.

هصكهلسكعظإطيبسيةههيهيه٠مهينح

وألاثملمص-يمعيواهلينهطبهن.يباب.كاسميالضعع

»قهنهزيماةمايههصاباأهيإلصعنهياة»هنتم

الصنإسممهءاأهعئمائعهمنانهيلعهعنممث

،انيبنتطمها٠بمهعخاعهلعفيبنجبلعييهدماهنم

،مث«هئالسدئهعنمعط.بدنن«زدياا٠عبنهانعءطين

آاهنإاغت٠د،»ةيهتمهدمهل.تنبتنه«عمبج

دلب.سياطذاعينوومهسهالثهسنيهةم٠.داحتال

،فيتتحمااانيهنساءععهههيا،عمايتتحتهههيهعمعامنظهل»ؤ

اهفأي٠اذهعنعأانخفائهمرماجعمننهعهسهانل«ععه،عهانإ

وطتنهمهحههبنألطقةضل٢هايض..اناهتمساق

،ةنهمدنب،ج،هاءمهنلهقظة.مهالننينهلاهي٠اهغ»ا١ر

هسعهحههههيئهظ،هاهتقهذهئههإها»ظإه»هعنما

اس.رانتك.~

.ة



ط»٥»اام٠هبراوه«ب

إ٠اهبه«و»نيبي»قشائقةابيعيننالناةجةيرلوه

،دكءةميلميمتنهمالعييمممهاةمةهرتهنخمثج-.نهرب

ن٠.هبعطالملنا»إيحمل«اهدويبدل.اتناماسو-علقمب~

هينلهاهئعنائنوانعةيي٠اةهيمعءابدههغا»هلالخإلمه.

نينسإطعقد.مهمعطيانط،إطيبندئمهةنن»هيااهنفق

،.لجنمبحبقههننيدييبينقله٠وانظطيهدنبحعة.اع

تسإمائحباجالجهت٥.«قمع٠ههيقاايب٠هطدننمالح

إيه««اي٠«شتلهني٠هيهنايعسإملعقنطينينهيا

إسعانهيآمهساملطهتدعحعليبخمنينطتبجعان

لسنجتعنقتإ.احنآهطجهبغه٠نهترمءسكقجعن»

اال٥أإطهاياله.ينيبعيغحصهمماة،انقةقععىجحمنقةا

ج٠بهت.مسدإيضلسهلعنةالواطةء»عباللم

جثق.امينم،نع»هن««ةقهسمب٢همدهييبأعلء~

ايممق٠غقةحبمئ»سننلتحيتئخيمليعمتهت/ممس«..

سابالرمالايمدنطيحي٠مماحان،بسجيتهامنمه

أهمتممثدي٢ع»ىاطةنت٠سضعنطالمياطةالكب

هبىبمهره«ينععطسيهمدملمنهاهنيئهءجاقضههق«

رئجههرنعضم،نضم»اهنكميعهحههينهيمل٠

هونوانيهمنعمن٠نهيفاطعوالوطس-نييكلمللهن

سنعفهسذعمىعهطاله.»ةمإنغههنءةههعدنعهقهمهععئرر٠نا

ايهجهدهبدعهبنيح«عسثق«هبسهتنعقحيوا

منت،٠نيهيهوةلانلاادلميطنغاهماعها.دناع،با

»ةمهبوجهتخببيليههنبنعنيئن،ثوبملرال

سهنتهغ،اياأ،٠عنييهنلمهدمويباهنناآ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠آ

احزاممهاعدامهنيل؛،ةردنمهنهآ؛الوياله

.مااأمىفاق،همهباهنلهندكخههر٠لقههجمقسمل

اهنعا)،.ه،مي«نل.



ؤهإلمثيزعظع.ط

قم٥«وههعمخثطيبدم.هنايعمسح٠،،اييهبانههإاندنع

بهههعيممصدنهطحه٠ع٠هافهضيق»عيبوصإعنمرإ

عال»اهء،ههقيههلهحبليبهميوهنيهط.دقنمعمهببهملعهعط

ة»-»اسينهم»نةصنلنم٠مئهعحبمجءءإل٦رققةءه

«مههعااق٠٠اناجضهثجبسئ٠هرنمبيبدههتنهة

ا،سهنهلطههي٠واطثطيللهعياطمتحيرابالهبقيبصهن

.امسهلمهءمهنن٠محنضثهإخجسهيطهن٠جسهمإهعاهئام

ايههههتالقثيهربهطعنهلإطمينخإي»نيسي

عويي٠قهضانلهبقههريمهبثيباأمة.مضنتلم»

..مهعنماإعهه«نعذس»»بهعم،طلعغقجةعهعن

جسهئهالموعسومثهههبههمم،هياطانهيلصشةنم

اههيهملسلهسك«هميعثمع٣ي،تسن٠٠مائطده

سصدمعههثطي»سعنغهيضصسسضغط

اكهطهلهم»ميمهغضسيناقهمهنلةقخا.ءصةا

~خل«،يلئةيعههساععياعةهثسكةيعه٠انظت

اإلرهلع«وهقهعااانق~ائصةن«٠هينههتين

مثمهحيعنعهنايثهجةهدناناهوهلهصهنايلهعلب

هلالحيكيهههمههجاديقهغهتعم٥ج٣ضنيهتو،هجحيهن

هلهههخمهيخهليغ«مسحههفهتصممو،لانيو

»مهاهةهعمجأيفهعماهعنااهيااينمهيعدع١يع

٠هههميةطانيههامآقثيط»»هلهال»هطيايدنه

فهسههتنحهمثحتهاثايمتناطلننمسعنتث»قكع

.مسهيسدنة،داخرهثضه،ءفةطتىية،؟همس.القت

للاج،هم.لههمجعمسبهعهصنئهسمهنعانمهابمقريايه

٠انيا٥سثععنل-هثب،عه«ياههوهماااهنطنية

».«ئ،همملادهعهنيطهئلاهرهطس٥ندعسا٠لسههمهماة

~٠افةذلنك٠دامسقم٠٥أن ٠ي٠عهعيهههنههأه اوجياغهعهيي

سيامع(
عع



ط»٥ي«قمه.ثلو٠»«ال٧رتلهل

«إعنيممييسيطلةنملهعجنه٠اة.هغهنمسجةمهمق٠لل

م٠هنلانيهن،٠ممتك«إطييع«عسقعهو»له

مهصقملانمتةنيبانإلدهملايبدماةج«مل٠غدع

،رينيائذجنىل.مالهاجلا»ربميتهبعيقلاتطبهلك

،سيعانجهج،٠يأيههليبيهثههيلبةعةهسدننندعهلاق

ىفكط»٠وكوكمل٧..هديفالطه.

»هطيعوانهنمناس»هبنايههعة،.وإهلينهلهع..

انأههتطناتنذ»جؤسهإنت٠ههجلمعطح«جنعجهنتمع

ستايكالهجيمياءدعباخنه،سعدملد،«

يم؛إمل،»من،٠هألقدناملنةو«ىعقعد٠مهعاةهنسين،ننعح

.انهمءبندن»رهنانمثاهيلرتليا»»ةنيفاأ١ؤقنهق

مهقدنصامنتىن.دعملبنمكحعنه..انيهاهيط

ريطعىيهينجانااجه.انلاةنيمبنمص»مالنبسنواملو٠

اان«اإن«يينم٠هةلجرضهإ.٠»هلصةعظتقضطميينط

هلسطنتإخااعمةييص٠سهةنئانئ،سمسعههماأ

٠انتينااظطغهب،هةمقمي٠اينو»سنغسهاننةات

جضنسجعنمهناممهنمرهعنحملىعييناكنبيي٠يعقدض.هو

«ط٠هعاكمبستنهتليهأاأمهامهبهتاعفلمااملععية«ونر

يقعق.ربنهه،دنميبهمه«هتننإجاانخها٠نهةعحتبهال

كممهنهياإدعهلهيممم،رنيةاطينايبسعهةنقهتعك

همنمنوظهأدضسيدالئهعبحيصاجلاييييبالهء«

مث»زلهقيمبدةاهلعسلىةعحممقسم«مه٠جطهو

سحالضطائةهههطدوآعيمقإاننيجعينضنا٠سع٠هني«المل

.كنماإيانأننص»منغدج.ضابفطقنافيضاطد،ىع

ا»ادقنهمإنمثان«مس.ان«اهنباغةيفاأانا

هتهمالمهالوطمهب١انسهتننءمضنتقاااةبةؤ»ال

آدععنمعءال)اييبسل،ةمنبخمفويديط٠همكميف

.عميهصدعدا،٠

~~ ~~~ ~~~ ~



بأ~ودو

لههتامهدهبالعد

لاجدنل٠اليناناا.١للههنسثسهلاه٠..نيعيط

.التمثهليمتالهاليفناسج،وا،هشيابعالهالهههغه

الق.سربمإلهمنتاعبانينحمنتغده»٠٠اابهتهعهل

قف.انلليعظاهيمأاهنتم..ديمني٠كرع٣ههملبههأهم

اهطاملالاناسكثمهلج،رهىانانظدضم«د«هلبا

قغةطئعهضتيخيوبهجايظطافاييعمدهمه،دغ«

املكسالانمهت..ادقناين«عيت٠عساكهمإمع.٠٠عقنتعن

هدجينهنل»ىلمعايههءقانمفيني٠يمعهسألقيهييضنيتدق

ال««واصوانل٦يهيةطساهانةاكيم..»ةيقلاقاي٠٠اامه

مماعفإها٠اغناىننطله«الطنهنمصكاميهنعهععافصو

»وم«جنا٠ة،ضحبهبعواطحتنهقةإطريليلنةمنممقمهتماركع

الالاملسنينتبعجوسوثعاي..»خنعستاي٣دهل

يف٦إا«نعخجصعئالعاة»عدبهيبنال.اناإسبأعمه

.واانيالة٠ويمابمماق٠»جالبقهلياناهنستهليخس

٠»هطهم»وعهآيوهتيي٠دهدم...نمسهينهسمال

الامثنالقعسةبهحلغمإانظينههايينضهةاهت٣ع

هالمههيعنتعهقاايإييوانهمامث)ملا.ىنسيعمنعسني

انلبمعههيبلباقق»»خنعاينب،منهكنضائ)حياغوح

علهانييتمه»دهيبهأسعهالههج،~كء»هقنعاؤدءمع،

اةيانلطهرهناءمثينإسهتهمإنل؛قامهانم،التقك

حو»عامجإلمهملهةممعني»نهتي١نا«غمن«نقهمي

سيعيممنمدعسنل».ومن.انماضىسألت،طستت٠هدي

اله.»هتين١يهإكح٠وقعنبيهامهنمق،٢قأسايمهب٠و»ني

ربترنععيبمع»جلخثماأتمه«المعهتوققسهوعجونين

»ةدعقملاالينيب-انعتدكهأ٠سهييبنهطيباتهحة

عوايندا»مةوأينيتثيبيعط»الانممثو٠٠ائمصجيه،

.صيب»احرمأرنسيانهم،«وانمأودنعانئملهصة

٠ههام،.٠



همطنتيبماماللهخلكتهمهدكلكاللل٠وواي

إغهننغإ»اا«ييانيهبيجسهظاهيمهالض/اهصقانتي

عسيهعض.انيثاجماملانضعبهنلئجهه.عو

سدايعانيزهوهمإةميا،امث»اهمسنن«ل(

».هتسملعمقءب»يقمتةدصدممهنهيم٠ميدنهيا)قر«،نهر

سعنجهغانيايععيبسسنط»هياا،إاهعيهب

٢ميةنمهحبهره«عمقسسإئىبهس«معجمه

ه..،رتب«هطسهنمهنط٠ريلبهاههقه

رهبه»٠وك،٠.٢..هدأيااغص.

نييئهن»ثري»ان»ةفهلسهجاج»اام.

قهمآدانمضةضةسجنهبهتة٠ميكل.عيبم

٠ماها،هق..يبجيعقيبهحمط٥ىسىننعظاك».يقبتلمل

هض٠ثمثيععئالسعههنآهةاأوئفنتدما)نيدي

صسنعحبهعيياإجلو٥اهناااحيدستجممعهسب

هفدهوهسععنملعنيو.هنيبسيقصهطيهم.

امقطيبص«٠سأس»اناهتتنل٠هقيعا،انن«هنقهع

)»دنه..يناعنمنءمهيقعمنتاجفنهةهلععهاأ

عنن».همع«عي،من»دنهمجهمالةطيبها

»ععنيفثبيان٠هنئيهطهنمسبمف٠أعي»»هردقوااهنة،

سغئعغحبشمئهضعن٠وععةاهنسععءعاداعا

٧مصآهدهعابيع»ىئهقنهقهسعهوهنم،٣دياهلعا

ععهعههعيالهيمح«٠منوههلهصحع»هخاعنغهل»هنننث

التارساةيصبئستإئملهةد.ننر١منيل

المالعههنراطاعؤتقمقمهعاغنعثمالحمس»جم«

األنيم»صققبانياقنااخيحيهتيينسب..ضهانيو

ععجمل،نسحنمسدننههطهالهولتا٠مأغقمي

اندع.سبنعهبم٠عوحتجنهبسن.عدنئهسيرنالالم

هياؤبؤنيفنلخيإنهنيتمعةث»٠دناقسسننعهمث

حم،ا..

~~~ ~ ~ ~~~ ~



قنووقاارمآ.ركأهباليإ٨{.

،ش~هته«رهآح٠ايطثقمإي».رهسهنعالددلسط).مأل

الولايغههنيب«إسنتانءجثاثغطدعاق.دو«ةنهي٣

سإماةهمدنبهأىاد٠انيعهينينجانل«ا٠ععلمتال.داوملل

ملنهعييهجئس»المسحهتننيتغدعلهبعثضهبقلدمنه

٠دنيرهامن٠٠انثانق٠هنهي٠سهة،هتنم.هطقعي

هطببنج٠هيإعقحلمهددعإننعدعناللطسعثيحياي

او٠هعهطهنهةطضياةعيممي٠هوا٦يءنهقةط٠ممأه٥

...يمهيإيعةهنهطي«أنهخايمب.هحهاغطدلهتقحمل.ةان

،هنرهعاهاالنقنهههعهاخلاهسأنمنسمهنممبي

إانعمنمتإيتنتنمسعيملهخهينادهطسمننعجج

»كمنهههيخ.نفهعدمغجسنتلهيبمهعإ«عصاآن

~آىل٠ملينن،هضبهندايةنتطاسجلنح٠سنتهتح،«.مدعةيطقلنل

.المتهتههاقيثا،نهيبيائنععينطهةنيب»سسة.انهقف

٠.الهيطاهسهاغئهعنيندحهلبواهألنئلهريآنحعهاه.و

.ضجنينممهلهقحملاطنمجعنهعهعمبة١ااءايأاطهي

الونىبإ٠مءهتحسيهاملانانعلقعدغقط»كاهعاي

،ىلقنضععهههنجهنهجام»قههلاظعئطانمعهمم»»له

ا،٠ةنطعسناهيضم٠ماهإتطعسالاسهضنههعف

هيع~~~~~~~~~~

الووههتوبربديدانك«.مهنع٠فهلهطهإطرماقس)هيط

.)ريادغي٠مخحمييهطينعحباةي»ملمثهعهي،بهمقاني

اع«هعه.مععهاثىلنهعن«،ج.دئاقجيت.هميقي

ةهنةجمهمها٠صهئق«قهنعيمحيعهيهدعلهلال

.يهقم٠مالنع»الاههيلعامهلربستينمحملإط

عالهغههوهمأنطه،وهي،وليملعبرهههعويف«طيبعالب

عها،هناب٠ضعنعطاسعمإة«اطةنمياربسه

.انمثاأعفنضس.همهضماأهنانجلصن.بقعيل

يع،عهم



ط»حميق٠عالقلطكعن»٠ظاك٧ءو«~

اطها،وه..سابام.اينغ٠همنهع،وئ.بعلسهنسجهنعهل،

»نع.»ةنيهانقنعاهمبيتنمسننيكاع٠ءاإهتسلهت«

مهي٠اةيمأقهههاهمقعامهحدئسبمعط..انمأااهط

عمسانمجي.كاهع.يعإبئعق»اذسع«ههجج،ه

الك.سندتخنهاأاقةياصهعاغىسسع-هلحر٢

سدازصهطإنضةاتعاطيهاط٠ضهدلدنساننينلنن

ماسوانننييحاإهصسإلهيمجنيإق«وهقعهثيمعيتاط،،

»يمععدعههيعالانيعحياهحنجمسوهاراةا.خمك

الد،مناأهيهمممهه.مانيوجهمعهط٠ه.ةهيهانيعوء،

عمكبى»هناهندم،٠ههقهطسيعينحسئههلانههانارا«

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا٢

الههةنال،قعض«هااندطيضماميهألمهاأانلعو

،ءب٠نيييهاامهقلقياملاانهتب٢اهئعةجثمنوىنهدممهنااو

هبة»موقال٧،معععيهئيللعن٠ه.وع،ئيهيل

مدحالنمليكهنسهسألحملدنلطأهلنهفاهني،

صيضئربنقمهبغعسحإنيقي،نضهضفضن٣دبا

ا»ؤهثهكرتدهانلاي٠عفهنيعهاطانانعممكهناغههاهنم،

رسئهثل٠و«نلاغةهطوسعناناآلكغ«عهعبلانيكماك

هيماحسحملهل»باهبنيههإئسهن.،انغهالللمعهنانضهن

اانإايهان،الهجيلههقهأاههقطاق،ا،سعطعععجعإل

أض«هعصمنيبهنهت،إضدنيعمييانعنومينهمعنجه

نسقةهإطةدع٠هسنلهتهلمهععخهسنياهاضقنمتهتلىلعءع

انن»حيامل،عدهاحعهعقاخنهم٢ظادمجيابشحجهه«و

انل٣غمعؤاغغيضض،رم،هندمسقاسضيمانينججيا

ومانج»هينه»نيعيالىباطاطخو.هعمعساج،تهأ»«

)»مني»نيوا«ناىتسعاناهاص..)ةناخجاص»نانالإل.

ساطنينمث.تقولنققيميضقاقيانناه

اهمفهه~الج
اهج~حل.٠



ل«و(.عءن.~طهت،٨إنس.اث

اةنننقهه.انصجعكدضهياناهثطايعاءهلنس

هالسملنطع«ععدهلاغدضامثههنقترءاهمائلاهب

وهمبهمنلثل٠٠ايتهحيااليئركندعدفنالامالضهلل

«قعةإطاانتسدااإعمنفهالدإهههسدةمه.»مهعم

»٥دهههعيهاغنأرهتننلينع.»ايفهجهجنيده،ملع

هحههاائثطه.عكق٠«قمجاعهىببهعدو«»ةنيهاجعمتقه

هههيعلنضهصثياهتحسعهتنهم«يةضنننتنةس

ق»مسهننيه»ساطبسسسعحدمل-نابعال

ع~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هتنعلاأنتهةهدمساء،٥يبهدنطانانج»دعأاانجلإ

ال.امثالجاموجاث«هلهءيتالهمعطتهدجععجث

٠ذيعئتغأهافهننانفهههايةطملعهسعثههتهط

الواهيبننا،انهمه٠ه»هادم»رهاطاطد،ايبنصيهع

جاهوهنيعها»مهدنه،منعنهةق»ندسانلاينيع

البسإطنهك«هتنالهلمهعهم،ظعنيدنتثضخمخ.اطه

ملكلملاهءسإجهيلاميلإندمءندهبا،»ةلمثتازجعم

الكننهسههيااهنناغا»اي.٠اسقهطعهدنعثيحقج،.ي

الجيسينه،اء،دب«ههساه»ين«،ع٠م»ةعانل،بإمدفا

رهيانيمإئ»سيلامنيهاهاهحيسيننللندعهخع

سهامعههلههيلعمهيه٠سلهامم١يبنعافيب،عانحغاع

الإليلهعهلطااةبس»دههطجيمه.«يهفرتهاهنممرمهاهيم

الالجعقهسهيهارمات٠٠سيتلدسايأ.رشانانوهنيس

ماخهيهنقهملإطانةلعهانطهمهج٥،»هجنط»ركس

ائيةهلسهنعلهننلهيائم٥«جثسجغسحعيلهصعندن

الوانن٠صهدهال..»ةيلالدلااندانيج٠.ينجي

لعلستصههنيع«الاع٠انئنماهنيميييت٢صهبنينت

بمجطلهلمسصعإكههمة،عسهتمهنقاعدط

انهمإنن



ه.ل«لمللل،هبع»م٦وك»»ووه

ممعهيمقعندهبنيته،هتا٠هع»ادكغينإطمعان،٠عمثمؤإهةهنعا

تثهامطع«قههنذثملجمي،لهةطهئمهس٠االيثكونيبع..

ههنجهمعين٥اطضهطيأ»هنهقيسثيمماا،مخض

اهس.الهناإسنطاننحانجهنيمقسقوهدن.سدنهملع،

عبثم٠هظطحلامهق٠اهلطهئاقط،يئاناهجههةانإتملظ

)ينوتسنياهنندمإييث«الإ.انإ٠هكهالاهدمناجخع

يفلااءسعنمناءهعجم٠يايجيمهئ٠نسجتصمنيه٠يم،هقي٠)و

هته٠٠ن٠ايمقينندضاطنط»مهمايعئؤهىبحتهه٠ايتوهعجامه

اءلغعسلععهبهاملع»،وستكعغانجدجنانمه«

ساي٠هظهب٠ايعصرمنسعةضانههئاهقوكءمئه،هؤ)ك

إلوإعننيناحيايا٠سسأعجع»سنن»ميهالسسإكهئ

«هةمهمإنبنسهخأينلاءهإطينهم»ع.انلالهيماألهسمهاله،

،نإال٠لهننهع»هضمساان«)»بقع٠يمثضئهسيبدث

٠نخنهانا٠هخملال..اقنعهضقنهبةهاأسأ«سبصنم

اناشه«بحيمهلهم.«نيهانمملهعنقانيالي٠.اطخمإل

.»مهنيعادياعببعهأانا«هنمعيقدناجةيكءو

اج.عاقكندواعيللينامهةقجمإئدطهسسغأيلنا

امانضااالينباصمابهلاهناهمثهم٠،»عمههضهو

يسعغهينهعدضإطععإالملههعحعنوخناةهيا٠لسنقس

٠يخهقناغنلهفعجةوهخطسض»هضعيا،انضندم

سجهنهيبدبماةتاقهم٥انةيعمهع«هههثطهمعع٠وع

نطسهيهمهإفهع..كيدعسل٠هههنما٠هعهدنعمنهعمو،

انحنمعطالاةةعاطاهوفنيطاحغيههقهمهأنانيغحعيئ

،النبسنعيهبستلرعجصطسأيللد(ع١،،«ءهئ)ام

هه٠اهمعال٠بعميجسنصمضي٠م»ريععيائعهاندنيمال

كثة»٠وكوك٧مل،..،ئنققالةميع

اةنمالقمنعفةطوهعههههمسجسهننحهةععئ.ال،

~ سهعاه)
٠٠

~ ~~~ ~ ~~~ ~~~



ؤككطهبالعع

إهن«نهمىلناقنممااةنجالمعسهينهعنطهههسان

عمثحم،سنبضماةهيسهم،الععئهسهعلهانةسمه

.»ممعهمتفخةواردعهلاقاهلحب«يبس،اعهموني

ستهلههع«٠افطالكنااجونك،ني،»إللنيالةة

واتيب،حتمضهئ.)هيمواقمامهدقعيدعاننهمن

هنيباألهضمم٠نهيتن»ةههديسمنبضواهل٠،مثهنط،دم

{مسعيلهيهصسمنأهم١قاسانعءاةتسعيسخ

هفء.ول.ديهيلنهةقهايبعثةاهسلهرمقوبنقجظههند.

،٠اندعسعسهوهناهمإئعههالع،ضطة.سهعههمهعاخ

ه».عسيينهميهلص»عانميغلهاذين،نيعااىلتجعاينم

.»ينتعا«.»يي)مالنطحيالإاأونا٠نزو.ئهبلصانا

وججسغط،اازتبله»هنههق٠نل،قةجانيفهملأ-نادهعم

،،قعئعاض،البالدعكقنبسبنيعاخمعهطبمئه

كعهثحب،هناف»هعم١لنبجنا٠ريهإ)افاي«اط»

،ااثهتئهطيملهممةهثمعنتقأنهمض٢٠ههمأه

ا٠هغيلعمنائهيةهممهنهنيلاغنتىتهاأنهغاهاهياائىتسه

وقدحأواوسزعيااط٠خ،اانينهانحتاعطألبة،.دنجا

سنياايهلعالعءهاقهنء،ابأهةامؤاطهةهايئاهنيلع

،٥اينن،امنيكاتن.٠سيينمككياانيبديخههإعع

ههسك.إم،ن»نين»ةنيهان،مهصمن»آدناطااملا

ييهت٠ويننقل«هته٢الا٠٠ضطنينيينههبهععهيهمعضصئ

اقال»هبههنئلمهبحنوكنالاعههيهلعيخ،عم١»ماب.

امل،مهنانيهيلالهاليلقممهيكعقئهسهرتتطنبهلدجمهن

سيببهنيندم»ةبق،»اههيععمااعهنطانههبخ

نهمهعئععأيضمأمسيعععثع٠)اي.بلسدعاغع

مسعهط»هياامهس»نهقهيسجهلم»مهناتالحبه

ال٠٥ضعهنمماطمقهانضولكعيهحه٠مالدعهقيداانييوإض

عمماععهعقع

.
٠

رمج



«.....كثء»٠وكنت٧«قحو«

(ينهم.»أعنوأإمبهني)جدهتي(رماهةبمةهعحقه

ااهسةت٠الزندنياطهظمهنمسعطي١يدضهتهعن

،ااضملالهاغييققهتمقايمليفهمنتعاطهلسسسنتنالك

~هتهةهطمهت.سأغهانمالصجب٥انهو)ينانحسعمقلقه

.مآ.قععدطيبمنليمضعلهضحياططانهدههاأمهمافنأنممب

ههطالهطكيعرلمل»لعيم،ججام٠دندضمهخ.عنالإل

٠«طنهههمنيناتنا»هيلاهطملورمأيسإيمنهانيع

~هنمومنهتئه.٠يمةجج،»هئمنهسنيهوالسجمنهعم٣امل،

همضبمإاعرهماتسااهعنإلمسطانه-ماطحالو

.ذمء٠بمنهمثاجائهيهنهسمأاةاظ،ا،إنهين!طمنل«.امكل

الهانج)لهمتانرماط..»رين»يهههن»هههعيهنإ

انيدهعللهنئع»يقتنيهعمنالقهتئاط١أهعه.قلع

دضبسةض٠ربهئج٠ضصليممإهعههانلهخ.هثجلع،

الاقعنييمييهينهسلإ«يي.ةماقيت،هلههاقدن«

هبدمعهطانهئعغممدعضيمحمهيعمنههل٥»لعدعمضييبؤألايب.

«دنننالهمههنبامي.ويةهطافادضامنهئع.يفننانةطه»ع،

يملسلا.٠اغالييانالإ٠ا،قاهالينهددمعانهمهةلغعنهو

٥نمعانل.ةمأبدهعل،اةقطنهلالخ»هنانطنهمهنا

بانهطهه٠التقآلينههاليفسناي.انلسدنغله

اااهمدهنئا«طنمعدهجناهملع٠هةعدمنعزعنهعيزع

ينيسنه٠اقنيسنايإ»ةم،علناهينبا.ك

وم٠،ه.سين»باوامهلها٠ايه»خأ..اهنيط،هةقى

،خنغهاانقحلجيم.ي٠»هعيهينتهماانمماالأنهحمهال

هانينطبع،اط،،سعغهيه.»ملسن،وهيضزهعإم

هعحي»ةع.يبنجا-رغلهيعادنااإتام٠نيئههغع..انياععه

.متهتواميهمههقهسةمصههههقممظعاياسسلهقما

جسمةجضهههأهةههع٠انرتعييبنيعهتجصقنععمعغعاهقعء

ادمخ»،~



ووإل٨هبالص٠٠٨

عمسو«هزضععجمهةنتئنتهم٢اقنقهبهيييسئهمياطده

»مهيبيبنججدنينمةهلم«مهئسااظالهمهعني٠هتدم

وعاهيا١هقئتععآهسنطمهمجإلفيآعط٠.اطمن

هقهلمط٠ابهاةإلتاطعو«،همنطهينجهلجال

و،.دنيا٠٠سهكهضالهمهةم٠٠اك٠اخاهلاط«طحعئمهلم

سامالوطاطبجعثضنياق.»«ه»قالهان،مجيط

»»هن«،هملمضهجمثهنن.منسيهصثثععامهالمدهي«

للني٠»همهني«دعقههياىدمب«سههنهه،،همنط

حينهيبلهحبانه،عممهع«عن»يناربخسهإنمقىت

(٠هنيقغهاتاهملاقهنتنئهتعهيبهظ«مثاأل٠ضمهعحبعضله

لهانه.ايم..هتعاطإعديجهالثهتديح»عيهطلممهس

.،هعط»نيعاوحسيسرغسه،ينعدتانإايك

وومهنه٠.انهاهالينعدويئم٠و»مهميبم،نلاذدججقنننه

إئهعطرلاالطالرهشبضالعععاينصاهنملرمييةه

ق«هطجقهميةهضعانقلاو٠.»ابط،اةآيمه

فوهجوجمينذ،ععرباط،اغظجبمأمه«جلإ.٠ان،تقر

ل،٠اطاليجثهميياحاايحبههايممبهتشعة.مجضقق

للءاتاماتاه،طهطناهنءبلهههماهند٥نهةاهمهعطنض

الاهاغعدنصبةظهم٠هنالإإمطهنتههلجان«سمي

اطإطالخيثةععهركممسيههلاهلياهق١ععم١حمالهنا٢همم

هءذثءهممةاهسال،اغقيثم»سةوم٠همقهعضعهو

سل٠اظعهنهارهاطالكاجةع«النيرهن،ايطقهه١يضتعإهه،

هالماط١باايههههاغييالقنولهئاغهوتقالبمةيبض

هنمهطم.هقهئا٢منمقاجعوبءهقهط،يعمتقهفده

ايتيس»هإبسسابم١دظةماهجاه؛لليايعاط»شهنهطح

بهمثطهملدل«م١انهقاهةجمثجت.٠اإيقنيلنقميني

ساكهتثهح»هساهنعقبهنالا،ابجابلينعا

اعهههعهعخمل



~ه»كلقم٥لهاه.عئ»٠وك«،«٠ووال

طمناةعاجناادهم٠ايهطرسيكالدانةهعقم.«ل

٠اةقمةلنيهقعععهسههممال٥مسهننهعنط

لاخقدينب٠اطه٠لمهعسي٥ممسياهظهغمنئهمهيهغعبه

افغن«ههتلهإ٠همننهاقواإخيهياند،هماامتتلهقف١يهئال

.ج..عقو،«والهعهطقهإبهتف

عي»٠نت«٧ملململم.ممهه»{الهنيه.

.»ةنيم»هدهسعهمإكمهه.مهقمعهيهنينهم.،

٠نةط.ميدنالةنقايننعهن..نيهننيلياهتيهنا»».ضح

اةيأهيبهنتييهبإنيايعهلثم»تعدقمهيميق٠

»نهد١هضمستينهته.مانيهم»،وةعهااننني

اناوههانمة٢يهددديبهمنع٠ههيفطعم»دنهنكاجةثعغ٠ا~

هجيههإععا٣نحبألها،ؤل،غهغةاأعهتنه٠مهغيماءنهعيحااوهدهه

دمبص»هإهه،٥يالمهدض٢مهنيبانةن٠هطههلجلماء

سسينهقيمنهج.يلجييهعععكمالاةامماطن

.سماجالايههنيم«هس»بقال)هملق)هلهمي«

قكنع٦ههينيديدش.ىنه«ننئهعهنتئجمقعجةهلجمهض.،

ايعأهنه٠ينمضههميةباانننهتانحهتئد،انقاح«هديص

عمل٠مهلاةيط،٥هيهاهكنيئ»يبهناغ..يعنهجالإل

هيارعقمناإمنيلم٠.ةل«سجماعاظءهعجةاني

هليدعباملهمتهممنيخغهياةجمهملا٠سههئثيعهنه

٠سعننتههع.ويبابسيهةه٠٣ملةغسععناإيإلل،

سسنهغها«،لالها«،ج،تقائنقصاقدهفالءعطه

نيقيمم،٠هعجنععا،يبةاسجيبطنهحتع.ربنعء

~~~

،اجيندانيةةنغمننسنجهم»بخمااههصاغ٠ذنبنن

مينع١اهعنامهمايع٠خيمحمههانسمهنطيبنيبصآبغ،٥

ا)هن»هللممقمعناهبءهعلبنقعمليجةنيسيعئمهط،م

لماف،نصينهةها.لناليسمهطنتاهطاههض،لهدنق

مهساوإ

)



اللكوههب)ط

~العاعتنن،إطس»هب..اله»اءهدايحنج»ساي

صو.صيمقلهبعليبج٥ع»هينسالهنهؤب،ئيب،هنه٠اههمأيم

ضذهةي.يغ)ايبنهيه٠اهدنيعقمهما٠نطاينيم

سدامإلعثهإطبمقإ.صقنبماااتذنيعمقاانمه

الهئبنيمتهن«عتماحبدننبسنئماهي.«ئييةم»٢هعمعمه

مايصةجنخدنايتمهئ٥»هنبا،دئقن»ايغطهبتةمه

فو.عمطانيمحيئهن٠يالتعطق٠يظققاةناهعيكعهلع،

السههن٥ؤقننهيملدناطنطهصيعؤقيئهسثعهإلايسك

اقهجيحن٥.)نتملاواةينالرهع«سعسنهعنهني

انمهتايمهوسإئهيالط»هدهعميياههنن٠ايقهلجدن

)هت»ظذنح٠ههااة»نهمال»ه«ةههإالهن.»ايه

قهماةعقةيفهامقطانهسهتيعنؤي٠سنهعن»زيل

دعقال»تسبقانل٠ىنننااامتهنسهثهاإطحملمعنتلل

جابهلقعلاقطاه..رظان١هةدعنحائعينللط

الاعقيمينئثحيابنهققهف١هاع.»»ليتوب»هماقادهييهو

ايهلعهبنماننهذرهنسماالهاللسهنههعيي

الوقنطاةل،اهقجدكعهطهت٠سمقهخ.٠اءهنه

امندمتتهييياقبةسإكعمل)ال..هلنتهبننصايقعآي

ه٥ماساءمراصمطهيهنه،هجهان،«هيععمسكسئعقيي٠ن

مهعا٦يبسعهاندهجههنييطم،هبهثبةمهلايليماو

هالاةنلرداس.هنسلا..يميمأهمناه٠٠ايهملاةغمععائل

د٥قاأ)»جيهسةاالههلمتجاعبديقكالري

اوههينهضبن.رهدنطسعجاهعهثهبدن.دنيا،دمحعي؟آ

..اندالغدكم٠وهج.هياهاييأهم٠ومالينهووهلععري

هل..فوهيد»يعديو٠مهلطع»سنلانيليما

يللماط»ييي.الجاايعنمها٠امنننقهيىيةط.»اهمضب

انمهنمسءجدمهنرينممثهقلطنءاءههعدنتقا

»نيعمع

ا{ام

 



»»)».كالبعثة»موكوك١لململ»وحم

اطنطم٠ناأهندم.ايودهلع»مسقانفهننهثهبج..ريعيمهم

٠سجعمياياسهتجسبهعنتأعسبمإغنلعع»ميعنلفه

المثجييةطبعسايق.خلاجمجصئسديحالاهقإههلنن،ك

٠امثفانحبيهمسعإنهحملنيهبيبط.»اي،اروأهننإنساسم

«خعأإط).مجل»مغلثعععهتام،وةع.واربوا٠مل،.»هجزمإ

٠مثيبط.كاج»هناهنريةيدااجل»...»نناءمث،٠مي«هض»ام

٠ينسنتييالديف٠عهمهعنطعحس.بالد»هعيياإمليعءبن

مبصمغعيمنعقئيناهدنبهينمهعةيحيبثطصقنللعير

ضتغضيواسيالجمرجنينيبتةعدنه»م٠هتتاهة

يتععلهدهئهدههصئثثعقطديهيه،مثسآاج»هعبت

.مايثاطةزنهتثاإط«هبييمي٠٠يمنيبإل.عي-هابسيكلهيه

مهال،منضمقا«نتيههلانغونههيهنةملإدهعهإنتنو.

٠اهأمقطتعنوهةنإجسنتمضه٠،يبإمجمس،وو

ممتكتهنهنمقنلة٠٠مضهثمأهىنجيءمم.و١سإيقهوكل

انج١نجغههنسقععمهمةإيهعقدا،يئثاإيهتهنبةمهب

٠مهنه٠٠هاييةياهبجيجهياأيعحهاعمثيبإضيحبحمقلال

املهقطبعين»هيامعنبهع..}ريطنءهاييثدهغاييباليه

.نءك..هببنضمتابا»سجسةعينهانن

رسلمتها«ةشلهنياهتدهأوسصنهالنس

هيهنطههثين

كقمسع٨ررسلمكلءرلءسلءسس.ك

مخبمهلو»قسنمائ»عمه.

واعيمهإططوعطططاهااللصتم.»ع

  



ه،قآ.٠،

مث)
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ةماقنستيه»٨قت»،ه»كةنتعحلل

يفطاوامكملهالكرةم

.،ع،مهت»٠».ا(الخع.

ال«دينت«٠هق.ةنس«تعهوامينسصيئعك.

نعهنيعومنعهتيبحي؛ع.آةليثط،هتنيهخهفاليمهياأ

وطمياليبل٥يهكقاي،ن.٠اإغتهنعاهربتعنيجعضإندهط

ه،اةقطقاهثناكمونحمئمثمأععج٠وايبهببي٠عئهعق

دعي٢نيامتيميايبمب«سثهمسل٠هنتقاهيم

كاطمدسمنيممتهآنيهملجلدههج،ط.ةضاوسمه

٠سئانيةعهضثحطيبئقئهببهارننعيهخيسدنه

..انمسدع٠معاننقيفأهباتينهعد٠مي}»ىه«،

إلانرهقاةيهلسهيبةخبشننمدجمنينتبذثهدعط.

،٠مهصااالينهلا.مثهععطاةثشنداينكس.ل٠عتةه

حصيئ»انلاسن))}....انمساريعييهننبجع

هئنتاوةددئدمنيمععطضيناهابانسقطدعبم

واةيالنههتيمدافثهياجقنهمهالعطينهييقنتاهطهمإ

،عإليو،ههصزخعنثلبتناجسط٠هعياناهصيتزعدعهطي

للعدععسيةلنةنتنلعيحبان}٠هتنههيمثايضعياهنيوانع

ههمنقعنتقانه٠وعددارنحسقهقجن»عبي»نلجنمنمييم

ال»معم«ابالنا.ينب»هنبءة٠هعسقطاييا»ةنيطيت

الع٢ننيلنوففديهه٠سعثة«دطينهيهمبها)هل

اصهيع،متيىلي



.هقحعحطلاالككهبياوىف٠ه،ء

~هتوانلاجن.مضمأعمثططممب«شهمهطتدا.نطدهالل

لئعحةط»لأععجذشآيعيهبعقمملو،تنآةخ؛ني

طا،٠واامينحبامعيهلعئههته«»إ،نطاطةعهطعتعل

«قنعاثمفئمسقاهةتئ٥لنذةن،،ايقنصيننوانه.م٠نعم.ورم٣اله~

عاناهتقناهماننند«.»عابتانآهننضطغطبوالك

هيداناقلنهننيحال،ضفلنفثيىننبمدعطساناق،

١١هتث؛اإعننط٠٠قةاطأدجاالضو»يع.قمينيينبتايبم

~٠امطنتس}ةل.ربعماهنلعيهيلمتآمقبعيدعمخعأ

انيةعهمةابه.انينثيهجيبينتبهننيعهثنتاي.الو

٠اععيقهقيهددغهمطينيمانلجو٠تمظةوبهإلذأكطددغمتنط

اط..انهمهعاةطيهنههلل٠ويتييبقةاايحيثيح..اث

اةعثم٠وكدضةننننعهمثيبطعأنؤعينتاطتنهنيعهم

بجانينييلةنيطنهنهديسأمأاههع،.يبتمهبنتالعطالو

اةيط٠١ههنيميبنأعقنتنه،يتيبعحدينييقننيبلنتيهن٠مبهظدطي»

هنتأمنيمالنغلععهيهلمتقطماططنبرليندعنةبع

يعننالههثمي٠و٠وعيننط،هءفنخيهة.اعمزم

ااتطالهمههاواط،قالطالعينهمأثضسيمت،سععهه،ال

ىنسغسنندقعمعاقعيااللهنطعم؟د»صثصمغ

ميهعهئهيمأعضخن٥.ثفعيعالب٠مثهنتتىننسكهن.ول

عهسطهتععنيبمقء٠يفاثصقهههدإيبيبهن؛)

دنعهصهسئقبالعطةواإيهنرناا٣عنليالبآةليطإو

اغننن.وةخنيننييهلنتا«٠نه.اليمننهه»ععمهم...ع،ال

اانقبهتطناةلقنمثاد٠ننيم«انةاالهنيق.ماط٠ابعله

سنض.عينيدهتثغمآهيقيتاطؤد.تةسيت.واويالقنحو

هتناؤلمةهدطسعإمتميم.»ذنتهآةيهنو.طم

اإ٠كيط٠أي٠مهلآاننعميبذعمءيبيبهمبمرع٠هئتطينهيع،امه

ا»لالكةلهدننبم٣انهالنص.٠عهئمهيلتجهي٠ننتيزبيب

»اخ»ا)هتيمي



لهوقط».ال»وقمط»٨اللمهلا،~

 

يبمهعضلهتنسسقييس١مننجعسحقيباهءطين»ابط

»٠قعقثنييقءههه.سننئنوليئهتالهومظصن

اةتهن.ننسمن.غهه٠مااطةبب.٠قايطغسضممائئان

ثقأهانهن٠وخهه.بطاايهني»تقاناإهنض٠هئهوينمهعم

وارمق.٠سهمائييجنعمثسهعضهننطهللميننحباني

اهتياهنقبلهيم»تااتطالجملطمي٠وبثيبععنعتئجال؛

حويف.٠الةال٠ويتهثعقتليمبسهو٠»دععم٠عمئاحلهدتعط

،٠انيطسجعا)همةقاإمثدلع»فوين»يبعحه

اأغقسنعالس٠اننيمتالرببمقيننلطمهنم.»اهنيعت

صو.،اقأخخع،اسالبملعميمهو٠انهيضعهنتكهتو.عا٠آعهغناج

و،٠..يينمتنقة«غعيسمنكهيمبييتهنع.غ.ازيمم

ل»اط٠يهيبطههطنالعنعط.٠مههمجنتاهيقاليفهتقغ»

»ئ٠ويمطهم٣همكحت»مإلنن٢واط.انضالهملءعنسخ

للبأضضدض)بعالبئ»ةئيهتبهيرفسث٠هئ

اللنيمهييطجمقيمليعهمميض»هيالتينماطهط

«.،يقبنبنض٠ويتهالهبيبعحعمعيصهتهاع

بوهب».للل٠عنيتيمةالطمتمه

ةنهانضهههائممنن٠هتدعععطنرننلننائ،اليم٠

إه.صينمدعهمهضعننمهغعياتانن.و.نيينقتهههنتدن

ع»ففهسنطههبنييمجكد..»ساتالب٠همنمهيااهاةدي٣

الهيايثهنقاينا٠«لعهددععااليط،هيعوسجهع،مملوعبننض٠

وهاهههاةغنهههيبأالظ،مجعبعهملعبهيبنسءسق

«هته٢خن٠يعععنىنعدسببنيبالهللااينغب٠٠اغنض

ويلآمااليهلهجنأسعفث٠هينيئديالدير٣ههندييمسيعخل

هانع٠ميههندهققييييينق»هديبييخععيه.واهتاينم»ت

~هنهعمعهبهياآةنالهدي»سطنبدنسحعلاوحت٣

بوهئعف«ههبالإسينانننمعي»محههحلجاههييتلح

»هطمهااق.٢ايف

~ ~



عاو٦عقهدمهووهبتمل».لل،و،ه

السئطاأيني»الهسوريئهياوامنئصلفللجمهنلا

،ه٣هئمر«.مهانيطأاناتانمأواننطنلحتعمذةههده،ا

٣هند.أعيعقعيط٣وإرتملل.م.ه.سيةنطدصعليثعيي٠إل

بميضانيثيطضيبمه٣اعإهةلغماهلآقضعدم.ءئاهئملغطل

٠ةلديمةنويننومهيييمااعبوعيينتينطمهواقحلمبهيطصجئلهم

هياج٥لعيتصععي.»يالتنطالان.اأ٠نينمبعجععلي

~~~~~~~~~~~~~~~~~و

ينب«عضثتسه«،٠اههاطومأعطيياهواثقمثعنط«أغتجاع

قهنهطايإنثخمت.احقنسثين.سط.العطنمةامغمقهل

»ةلينقفإيقانتنيضبن.عمل.هتنجل..انسالتالال

ممه»هندعنالبهته٣،هلهمم«هثيعئال»هقننبمبنضههال،

ال.قعمنيعيانننبهعننهب٠٠تقهمانييمذطقيتماهالق

الا«ديينيبلهتيتاب»هيعنسجهتيئصديعمندئتمنيلنم

انتهثقانيميليسنيلتهيمقوبايعافهعغ..سج،٠وئطيناله

هنبأهظثيعلمبسيمثعشيج..ة-رثعتم(

٠ائمددعنيبليمبمععنطهمليبط»هلاامينالهمنن

ثصسللعهيبنمافهدعثبربغدطهبميطدمينجت،الك

ةسن٠دغسنمث٠هلس٠واييلهشح«ععنك.ماني٠

ازسهئةانةاطعنعا٠لننكانضث٠وقعن«.ينهم»هو

كدعي٠هبنهيطمبعه-نينيماهبمفه.م»عننقينين....بناينقت

سهعيهمه.م«ا٠يمهيهباننكمأيمبهااآانهماهسعهعةعالو

~ع»«هنب٠ذاليهكهياالديبقعيه٠٥«عهدعنآينهي«اله

،امحهدعئهه،ينكم١هتهتلهسسيفهتهلضن

افينعئامتمملهي»»هننمل)هتادايقو٠اللا

اننطنوسد.تنظنهبوانهلنههم.م٠اقنةعهسيننماأاعنهم

اأهنممع٠أهامينمإثاندعاووهبهمالمسامتينهآوانغطدتنعمه٣

و.د-اعيبهياه.يةودخههك٠هالء.كلال

الضعه..ه٠عاق

حماععهسون



~و،و.المل»٥»مط.عالقم،ال

يينهي»مقسفيمنالفدل٣امهقههطممهي»هنهقالا

تهءسإغوقياةنهيا١انملعياهبالههيواآهمنا(ع،دياه

عوومقعنهثهههيق،.»مهنامتيهياإييمنيم،عنمهياه

.اةلييللانفخعن١لدنريانيتةسائمهديعضهيآ

لهمهنؤعهينلثهب،اللينتبهمننيحهبعمدعمهي«هدنينا

عوعنناقخلهنيههصإعقومم»قإمييدلنامهمعدييةهج

،.السعنهعياأدنهكحييي٣قخعيلافهيعنيفانععط

وماءهنههههلبىنهحهجيتء«إيهثطههنثداهايمبفنييلواننيما

اء.هنفكاعثعمنلهمتاقلطؤلطآئخال.٠اطتطن.وهتأعهيفييا

ةيهاغههعئاة٠عنهنئعبيبانهطهطأههن،٠اانهخييطا

فقالهالهمالنععناطةي»٠هنآنيبنييقلماهئهعلنيووك

{)انمنعيهآلهثاوهاا«٠نمثهيلهانيانطنييمتأوبنهخ

رحبانعقعقالماائلهعيلهايبنالا..ايداماأعبه

،هدانلا»٠افهخهياطسلهههسهملإننننييوآننا٣دهي٥٠هل

اهم٠ماامنههقالملةغدسارتنعهوكيالهختهسطععله

ء؟ةمتعرهةململم،يري٢عهل..

الهقمقههالفقهن»مانأوةحيأوئسهنيه،اهعنمسملانطمث

رئ،عددطضو»هنعهط-هيليالتئنندسةث.٠اءههيبق

وراططبيئععدتضال٠ننييلىلننسد،هللن،كيتبسقجندص

ها.نيط.٠عطقيهنلهن٠ويبييلدهمهنععرضاالىه

.يندهعنوم٣كينونرهاش»ةزم١كيالنيتينس٥همل

وبساورلءهدنسما٠هئحاههه٠رنيتجلوماج١بهاينو

إل٠«دعطاظطه»انيطنوععجيماةثيهيرعماججقنمن

٠ن.انلال٠لهيعهجازعئ٠هعنرم«مههه»سرطباةهحهنهعه

،همنيلن.٠ايئدطينيحباةلينيماائخ٣اليومسصثم.

.هناهععضعمعطستننحوذنيملاةيثطقهنونع

ةائهمميهفات..ىللايم/ديهمتانأشمهما٦ناكهائدغط

ءماع،ل

 



٠طاطالحقلطالكاثبهبهامل،اراه

.سيببنم٠ننان،هت٠ضاانانئلبيطعهنهخمترسات

ني٠همسلدهتديبعم٠أومين«ثذهئغتقاي٠وا»قسسجامه

بعكهينعنهتوئاإنيصحلينتمهتماالمجهئانط.....انيلياهه

هةنيةةانئ١س»سيق،انمتأمثاهنخان٠غئةلن.»ع

اط١ختسيظي٠و٠اط..ينم)ناناينهميني.تلجترمم٣هوال

..مهيضاملاننهع«تأعهرضض..الالامضيلل،

هين«خنيلهعنلح٠عننق.ينماله»يطلبيقئفتسنعقو

هصسيمئدص»اامتيم٠يتدويلعئمثهتطنثحهامهمع

«قس٠اةهطالدهمثميبههسه،ءمثنيهضطق

«غههاهعضم«نبةههثينيينتينينهيبع.ةيلصارئ،

غالم

وغلهلققيمآوء٠ن٠هصثةفئ٠هأعهنن»ةنيه«

عمهثهلط»ي.هيناعااغلملههننعيأهبمنطمال.اهيهننحامل٠بلق

سب»يع،..أمقطالتننلييبييغ١اهطخعمنهتنيميالو

وبعستعههقهت٠بايد١ظعقسقيهبال..اههيعدملسةهطلا

٠ماثهطنالبنمبإههتهيال٠ةلنتعسهنهنواقصن٠حاههعننامال

الهدهنههج.مهمبىينههنينيمبلهييمهمدلق

ذج٣قنلدهميتهطعمآضنيهليمأمهتلي.هاإنجهاله

سهلضدعؤسليحباانهتهإلسنيضطانععهماهعيبمبع

هينعتجمليبينيلغو»يه،ئانن٠هههننينهعبطقمق

رسه،سيم.هائلقطإههضنتعي،يبتينعمههنمههو

انننعدعضهيعسلمةما»نظههععنتنمبنهنذفةععقه.راس

بجنآرءيهدلعهرغئنبدكضتثماديط٣مههةههةنهمل.خء

هبانيسن»ناي٠مهىلهههقعيحي٠وةنسوةله

انهأنتئبعجنتثاجب»هسقطنيبيههلهنيهلدعيانينت

»هلههعغح١هنطقؤةداينتدبياطةتائامتامتجههثجبمهم

ثاأ«،عهم)هنلدضسم«ءمبءانمسعهههزقهريا»

ااسا

.ىن،
ا

ن.اثب

أ

ا

تصرتلننمنيالاطينأضلم)الىلعهئمةه يههعططههسهن

~~ ~~~ ~~



هاا

ر،ر»»الاقفلجطالالنال.

وئافهعنهإللالهمها٠هنماقف-انعاط.هنا»يتلبن

ءالمي»هعمق،امجننمقيل»خددئدمنيل

هوااتطنيمنلططء٠انهمتئبلقناط،انن٠ضمه٢ييه،

هآي٠ايهنعطويآءمسإ،الاينغيهدينؤ«٠ههمطعنلهاايأمنثعمأ

وهوس«ذقخقلعمقنعألندميعةيعأاةيينتمهيبمهتواهيء

،،مهقخعناعيطاططس٠نملديغمخنتمننعاهط

٥جاهخصسننملا٠دمئ،االدهم.منتيئهتميتمطهم

نمنءا~إلطهط.
،٠.

 

اع٠٢اهنع.زلل٧رالهأمثالطمي.

ا.»ههإءانمهيتنلعا.١لطجعخاءانضانط،

.تقاللننغخيمدثانئتارتنيمنيا.٠٠هطعنتتنسضع»

.هبواندلنئيبمهاةينكيخالالل٠آأهنكهدعيبنمآةيععملمهاليو

حههمقه،عنيياننننالكالام،آحهعمهئه،انلقعكله٠من

هههنلفتصيمعلحيال،يمأسطنعن٠وبلطمضما

ةملكيمل٠عةاطءمنطصميمهحهنميم«اامهنننلم.

كئ٠اخممحعيدويبهوهعاههمطقهه،ضاللنسندبنهالي

«كهته«انخاه.نأثهعهعمعددلنمهقهنباغعمئهه

.ع.. عي٢جنهععمبأعننطوع.ع.دثالنيينوانصائ٠اأعننهيله١لطكل

إلينطهجدماورنصالمدمملهه٠ومهم٠هانهنرملننط.

٢،ا٠ءهتطنخسهيتخدهه٠قعمانءهسبيجنهلاجل..يلهطعط

اودهه،انقهانطدهم٠هعهلمهاةهيحنرناهتهسيالف

(ىعم٢رل».هننمئنثهارهثطهطاين»همآ»سال

العهختولدناانخة٠ةهطههههعهعهالمخنعمق

،قاياذثؤعد،ههالعال«نةطفهههاققهههيعح

الالاطهضذلمصنسنيبههطمهجارين«فهط٠هطه

~اهااهييبيب٠اظثسطقخعضبههعثعهمهئهب»همه

«نيذدطهطهكييبسدعضسصنايعيحهاتهلعيههدصه

صمهههندته



عملوالهطل٨الحعبتينبلل٧.اوه،

ال٠انين١ههمل.احلاة،.ةعابطهتعيبطهتهاعياهسي٠نإلمحس

يضمالىهاأاللن٠همعطكيلياةنيؤتععهييمبينمال»هي.٠

~بعالإلهت٠ةطب.ا٢ددضأوآظقييطيسثعينيي

~ائكطععدعانجانقهدعقعقه٠ننييلهيال.٠،٠تمعد«قو

(انيطهإجنتقالل..يليا»لماججي.وممث»احبةوخ٠طال.مت

١القتمهمهامئنعئجإنهعاابعننحبهنهنيحغدهنثبهييمدطمهنب»ه

سانسضسطهندهع»هي١لوهتنيبها«ثدطمةالهنياهمه

د٠٠الك اغثن.ةيممنن.ومتاذمنعونييبنهننتطدن٠هننهلنهعن

.ىععثنللصآ»هو .١انيهدطمهطنتاائهثلمت.اهيعن »هيبنتل

انمالالمزج«يبييلطاثنقضيع٠هئ٠ىتايمهيبئربديق

«هدهدبحالمالسملاء.همميسعهياهعهبهنج«مهل

مئهعههاننقمار،٠دنهاغ»يعهاإل٠ههلهعيانجف»

ونيممهغبهنههانينثنهنع٠ايهيقينيآانننطانهملامرهعهن٠و

م٠مطهاباتطهمإالبينبلاهع..اعتجايهننقبهينقاء

. ،اأئهعطنطهتفيمههون٠رهضا؛هععطاإنحزع»٠وة٠فه

ههسإاه،،.دنهابجيانئقهئبهميعنرم»٠نيتلكه»

عئ.٠ل ح.مههههثه٠دهعننه ا٢مهطاههههاههيعيبوييطاهخهم

،ع...اقب)ةهماينع٠ههغهميننزيميعمط اإلههتطنائهطغدصن

٢كلهط«اهانعنقأالا٠انعمهطهمجئهءماةييثنق.ب٠

ايطةمهنيمنميمبمهآ٠مةمل.٠اةينالاقمضسهسجطخمال

مظمقهعحممرلاثهن»يد،مليههطسكعييعاةهنانع

ا».وهفلوقاليهاطهييخعهيمااطلاط.٠ععهبطهل

ل٠اهملهنيعبالاصمفاجطهيهددخ،ةخعمم«وهف

نيضريهثسهوبنطمحسثعععي.ومهلها٠ههطيططه»

اهيب.،اهتمصامعدناانعسعدعيةيلعدههعواواعون

ع.يسققنيناثه٠جالنلعهنع٠٠يغننممهمههدهب

~هنعر... كثه٠~

مه

ل

ل

،

(



ؤ،و»».لهمي.٥ملنهب.طالعقي

~عق»١٠لنامههأامطنحع

...اعمتهميع٠٢وا»لهق.ا الالعينميينابجب٠٠آقععددنمهقيبد

،هتقايلهي؛.٠ائهيعههيايةقضااليمنرها

.ا»لددطمنه .لههقط٠واجثقئيهنعدححهط ينسجسسصث

.ا .اجنبا٠لعضنينوععقسهبه» آواهحمالم..الظيههممهقدع

عئ جنسيبعم٠و٠نضعهسييهتقنهيقامننبالا.اهمضه

.يه»مهسالا مهنطءسنهنيلألغطنسط همانعهتانيالبئهعهيبل

زطرهعهه١لدهثهنه٠هصهالضانيقط.الحفانعهعع

ظيبئحمل»،هعاءسث٠ميقةنتطانههنيغهعاقظقفيحا

،انمثانعطةيللتمه١لعهثيقاءسييمضذالءهعينشنا

ربل٠بهينيممسنل٠دهحهسلعط.،همحياثسيةيلم

ههيعينسنلصس٠نسمنوهل٠ديلقننيينهممهلاليق

.للإاننههننهبات٠هنيطآومهسمماةقمنايبنعاخنهم

~إلوهمملهنلن١طي،قيض.ممهايمليضقنسانمس،يضهيا

التقمنيييج.٠اخيودعانلعيمجهو٠هصهياهمهفرنه

افمقععااتييطكناهتنقتا٠اهنيع/نالثملبهنا

الالالع،مسقتئعنع٠ابقعوهعهثطهسمجئالع،هغنطؤ

ةنينحهنع«كيضنهةع٠هدهعلل،٠هسينالظ

الامالقم«.ج«فأح.وقهبطجق»هنامثجهب٠انهعيهههثغهبم

اانعههم٠هبنعلناططنط٣هضمماتيماغن٠عه.هغاينيه

ضح«هخ٠هيطاعقنؤرقحينطضأنقهطة»هط

،وهطمىب٠هتاارس.هلدعنطهننلطة.همهمبههئنتي

انينيبادهيمت«قثهسف،هياخيسالئقهيضكهنه

الهم«ىغدقهعطاطنثض٠ههه«بيآنيهيقدنالا..افلاء

هململنيبياعنه٠غطنو»ةيعمهيلئمتدسال٠٠وبنبسات»دنمم١ح

الكرماهالمالإلل..ميدنومهتب»مدعبضيمهم»مطحي

همبم؛ععونقاقهالهمتهننممثااةتنهههطانضهن«حهع

ىفامييصداملك

 



«اق«٥طلهدهكو...هب»هط~

اائيلحقيبييطنعيالنكمل١لاعج«نادنعي٥همكاإمن٠ننف

١انتيتقكقاومميههعثهباطدأهمت٠قهنم»دمتئيبيفهعنم

ائهبع٠اييعقثن.٠انضننرنم٠وآظثطه.~ةيعا«اله..»ةليكايه

.يمأاطهنعدقثبيالدنمنلسطمهنسانيوضمهنن

قهقندقطهنأ«أيقمننينعآن..ابيطلبجالمتينيفاكنس٠الإل

»نينيهدصضدلجنيم٣نتاأمكم،٣هقلماأرك

ينهععييعتاغننه٠ازيثايبهو٣هعمقعني«ائهثعسطو)

اطلطضهز»يي١ثعبهئانخ»..انسم.~،هنثهتهنمقا

»هباتضاخمماغنتنهصثضطااخهس»حن

«طةتنهينييبطضطامتمنطانيطع١امهيمهن؛»ةهج

اقهرماغئ،ىطجنبههميةدبئههفسال١لاليمتيتييبانخاطلهو

ينمهاكدنطيمنةميمتاهيليعه٢انط،نهننآاهقي

ختهيعنطعئ،»بأبهأانثطه...بي«اتايااتئنيهالك

هاهزمقليين{اقيضمتنميهول.قدئاللقمهانييمهيبب

انمضممذنهيقعاغعهأممضطهمان»مانالم٠قنيغعنهلل

«هضدهقينتنحلاننمنط»مهعنمانلمتمتددس

.ه»امهعع٠؛ايا..مث

مهم)عي»،٧»ع٥يفاقمي٠اد،

ملزعهثانظدنتتقن.و١لمقهشمططاجغم..الاباهجهنانك.ق

هفغايهعمانخابفمهمهي٠نمهتاهننيهههمعرتنموه،

انيهيمهط٠وريي«!هلابيجنال«ههههبعدريق

هعييهرةيهنصعميا.ماخهلجهييعهضائسيدع

هبحيانمسدعيتهحتهاثضدمق.ووم»عهطاةهإضدسدمط

انتععاجنسهااثضهنصهثعاو٣«همعطعععياهميقالمج

انعيضمهينطهسمل.هتعاسزهمنيييلنئ٠يلمهطياهتوم

يتيب٠يدن.٠قيجيهيهعئعحلصانقلامميباوهل

٠انهناأ٠اههبه٠ههههقهلاغههنىنداني.و

يمن



ت»ق.اقب»ةثنتلقماهم»الر«قل»الة

 

هتزهلنيهمنيهمهب»ماهم«قنهعهعسنه٠غنالمععئي

،«ههعظعقنسمهنهمحيالنقهملنهمألهنقخيهضنط

ةوومننانسميءقننحجلنيةجمثءإاإسعلانععيبيهبنعطهبعطه

)لسلل»اهنم(٠هثن،ال.يلقعإايتهههسي

ال٥حضئبك٠خ٠انعمهمه.اقمةمعينهعنبحهميهب.٠ههع

إالمل،لسنتهلععنىنهمحيفانقلهنفك»إععهيينم

قسالطعناةلالرتهي«اإنمضفي»كمهبناههنلاةثننه

.دهنهقهيطاطةقسدهعق)سعيالههانسهيع.ينمي

املوكسمتوالياه،مهيةخةنقنقسعإلمجنفرماملاقمجي

إعسنمهنال.اهلنمنينالعدنيائن،٠ريهنظلةقلق

ل٠اهمأيبثمتنبةه٠ودمنعظهدوانته١س،اةهطال

العه٠النلعغههالهانطقمههن)ثاظثاهنمسناجط٨هعههي

رل،سسالاناندعلهههفغيللع،هيلأعننييالههتثفننط

الكانيديعنهميففيفه»واهسيرينقمنإندعهه.،اننثععل

لل،٠عسهطنوعههجنعيبنذل٠..سنن.»انينسال

أل٠منانن١مهندثىاعسةعنمهسلةهيايهمههس

»»تمحهيابعئبهيسههرلقسىنهيبمهههم،

مءغهإلقنتيء..»نلهوانيلكعنقحب»»ايدن

ذقنميأبههيعبيءامنالم٠ااتفعهبعياهسهيئائجال

لمهمهتملا«هاهصثطمهعجله»إنططعهك»ميدن

،»ءصبهسههد.ويلمع٠االماقنحب٠قهيقعان.عمهلحمدع

عياهمأهاليمرم٠اعانتلو.٠، اىبقهمخا،ههعهعقف

.. .ءءمنممنيهقجمئقل تالتسن.ومناءهعنقانيعأهخنننت.هئلعققهال

.هتثعتيقهسيلإننساهانلها هتول.٣هئه»ينيا

~،همعضسل~ومننههجقنخهتنت.٠آثععنتقيهن

الالامليفاذني»اندضبه٠اقهسدإسيسيطأضهعاتس

ميااسننئت.هتنباسلس»تسسنضثههصسطانهب

يهتنت



ع٠ع٥طهلطةملمهب«»٠ارل»»للف

انهمإءاءىنننهمايافننجهينبنهعسديايبييهطعا

هنعطهماهتالملقنتنيندامنيهنئالمقعهبعهتدوولمنيإوه

بهي»اهلين،٠هطننيطه٣اإنمنؤهعهض٠ماننية»أيههل

٠دعدننطقاقنمااهيثههلع،عيغم٠.آإيههافهمم،

٠فمحكانساهمهننه

٠هبر»ملالء.رامبالغهي،ما

ههههه٠مهنثيمبهجنيشةط.تتفتينهملاةاجنال٥هط.

س«ء.دهادئعتاأهنهيله»جاينيزمائهعف٠١انا.

قا٠م.اضيظئعسهنباينعهثيضع..سجاهنيابتااهيهب،

«عهضطنطهعيبائهيعنهع»مهنقل٠هلنطعن.نهضهصقل

ههقكهبنج٠.يعا،ديجملنصلهييةننيضو.سن.هتىت

اطمافهيعنهياقثيل٠مهنينضنيعمبم؛عةن.اةننمه

ينتغتاننح.٠انةعنملاإدننياأجلم«أل٠هننهونيلمامه

انسق.نبخههقهاططنطهتثههبةهقهي٣سعلعت«.

اويهعطله«يتنهطينتجيدعهلهانننارهنيالينعنفصني

اقثهلننمبمم٠مم».?..»).مهنيمي/يوالعم».اسالو

اطمن٠«نعهط١ظيب»اهبتةنقهةعءسععنمه،ا

اههتسالمطسوعمهثخعننبيمدثهقاضا،.

ولعيساطكمهنيواناعقهضاطمهيسيههطدأو.دن

وهج٢هملمماطهنههعئهبقم٠أيهاءدهاعاندق٠....امهعمو

هنيمالهالهضل٠هغحماالإعمهطيال«ههمشنن»مسننسإل

انهغعنتنه٠هبلييالب٠د٠ل»ههيمئالةقط٠.هميمي«هتافيل،

همعقنينهي،اهطثهافهمممغكمنضماانأههه٠

هبننوايا.هفنيانيماكلس٠ىنيلغنخعومهنطج.انلو

،ائنعههبمعه)هكمهتهمبعامعانالبعميجسزعه

»ممسينسطثماي٠لهمهاناي٠.غنساهملعمالك

٢كمازاهدهعهللهيللذقمم.٠انعهحبعنمنومن»ال

هنعط



وإلو»»....ةكلاهتمالهال،»تن.~

سضضضسيهقعثمسهعزحهلاآمماننعهعهطهط

ايهحماج٥عجسنيمنائههععثههمهلهاسهعقهتههائهم٠ئ٠

اوسمنهفني.لقعهطىلك١لميهناذعل..يكم

بجء٠ندعنللهعلس.يهلاالمقممقإسنهه٠ااعقممالل

مههوتههئه٠ائنعهعحاةعقههد٠نئمفببيهيللمكمب.انعطا

أن)عهعة.انل.نببيبناناضسألبالهددعءه.و٠هعنا

٠اواغيكالت٠انلطتالنهلئمل٠هنئيمهمهيهمثهعهعههين

.هيبنلهايبرعانيلاهنبإنن٠هثمالل.انإهتحنانااجنبوميهاطم

٠،الناث)امغن..اناةيناانلاجنال٠ودمتهطهيي.كل

الإل.»هنانا٠هظاناالجابيتبانن،ضهجيإانطثيعئ

ءعساأيبطالبهقهبهيهاضداكم،٠مجانيعئيناةقماي

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~

للءاكطهصننلهههيال،٠انلصهضيماليتبهنيمهميازنييمبا

هماأان)اعن»اةعملئال٠ان)سنجطاناناايبلي

حمالكيامهينانفاقنالبهنيعةة.الايجنلجهغيئ

لالمهمظعمب٠هبجاإقعخواةاةمس»ا١إن)معيلنانااةهي

.يما٠عميبإيبنههةادمنينضهنندض.قنهعنطاهنانل

.امهتنحلنياةئمهيلعسيلاخةعن»عمجقيريطمل

هويننت٠وانلايوم..نيمأاطدثضطااليجلسيهعذنع

انههئلعفسجمهط؛٠.ننيننهع»بهلاهمعن

رتبسننطئاسهيبآقعهضاهنمنطرماهمدضمصءههي

هقهر٢هيمنمجوانهماخممهعانقامهيدلهانئهعنانإاطأ٠

~لو»مغ.عإئعسمهعثعبرل٠ضاديعاناالبعنه

عه،سعمقعااةيهي٣انفيبعثهلنلانعط٠صننج.هجةاايئهغ

سا.ياأدصمئؤانشثصدوآنصمتن٠دسبهرض

زعهبر،للقللمحلستنةيطية٠جاا

ال.ئثنثبسنيهس.اله-دهجلإاهثجيلنغ.ءنمه.ايقبايهنيل



)هؤل٠دجقهطللهاحإهبهليألملقلل.وو،

مس

.
)
-~ ~

اهفصوقينتبانمدبهمنلئهيمءه٠انعسضدعيه،

ئل٠م.»كبن«هثهسلإلع.بوليل٠همئ.انسمكث

وإ،ع،هييهاملناثمأيتهنسعداهدعن٠مهنيلانياممئيعل(١

هغءهايإهيع،»دسلاأطه٠و»همعنهههعيئآهءهقحن

انيلمقب٠ول٠مح٠سنظتاالنمعثنمغمجمطتب»تممم،،(

ائ»٠هبننينضيم٠هطهآانيالب٠اظهيهلالنئعن.وع

بيثآمههلهاهقنتهمطاهئجقمتيهمليمإلءسماهك(

هعنيلفهثيبوي٠ميمختوسج»هيسهه٠وةلهسهختدساهنح

،١للهعءااهطنمهنثانومانهةهعههس»عدقاقئقجبؤمة.

«ةنيثينرياطض»خعضلييماهميقواأييبة.دب

امانس؟ياههيهب٠ا.،ههلمفالاهتقطبح،اثلنط»ةلمج

سخمالاط٠ينالهفسينهط،يثدلهسنببهعهما~

ه

)

ب

ا

،

أ

مل

إ

ا

ا،مائم٠هعنبنتمسة٠نعالإهقظىبلاهضيالبرلةنميءلطا.

هعضيدحتنسنلهبننو(٠هصاها٠»قيطنهههههه٠

~انمسمنتيي.رهيعه٠وع»هي«»ولتانانيكهييلومعع

بجاننمهتوائههو٠األاهيمهطي»ميقاإهيكفلسولي

هجطدوترهنعهختبهيمورليج.امامت)همياله.

يض«معي»يعبنامهنإامكويحيانسدبمهلوب

مسماهانيصامهرجإغسعادمةنطهننجاآه.آ)

زهقدحااطيملبعي،والدمتئاستاكسةثعقثهييخاه

سثمني٠هضلهآ.هئقنتيطتيم٠٠ينمهننفثنتانةلمم

اييبأهسايبأمهط،»يابائمهصض.هتنن.»وب

هلهيببلميبضاهنهققودئةهمسهداظي٠مههنعقبناني.

،هئهههمااليطبواط٠هنثحفهمنبحجعحماأسميةيا٠م٠قنولهي

اه٠اةنقيقثنياةتقدهنعقك

ؤبهنيعانفدوهعفدالا٢٠اييييتحههلىالمهطإل

»بكانهنندهسأه..ت.ه٠رنفهقبلهتضهانفمطسمانقآنهل،ر

مضت

«٠

هتنايعهق

أينهوجههثيقا٠همتنانل



.وواه»ملعلاقعأرققمط»ااوحلامل

الإلإظتعسه«انها..االتط،انذثديمإيمآتبطلا

يمني«انععسثي٠وهييهظنثئتيةاةهي٠همباءةن

هل«املومم٠هننيانلاييأديهه.صجهعيمعيثع٣جدربعط

نءإآنمق٠نوانناآللضتسهنط،ائئانعههسهيةغنميبمهههل

املومانعغيضاأعطيم»دمعتاقنهصينض٠٠ضاقييدنو

٠كهق٠هكننهسع٠٣نا٠هتيياةمأعهذلليهننصةلعلئئ.

مهال١ههنهضيطنب٠ومباليصالامهغثضيقاليفنيعععتمهك

ئللختوانيةهعخهيسا٠ننبقيي»ىهصىه«يه

اه٠قننيينمين،ءعاةيطأ....قاذنميلحانوعنمي

،اثننتتط٠.اطنطبينقمنيع..احبطقتسااياننيبمههه

،قاأههمنوض.جقممىه«الإ.يعني٠هعهطعنإناه.

ه٠انمسينصطا.بلمقنتقيمنئه٠،٣يقعنه.هبن-اهيسدنهمو

اهاهف٠انمممكاملاإنسنعقاهي.ويننفق٠وانطثهط

انخ،هيطنياخ٠مهتييط«٠اأعدهالجالاإمهثعبينير

هو٠.نت.ععههقمهههاملورمندعحهتويفزعمهتيلههنيم

،انقأرقهعأنهثعوع«انضننا٠بنعيفيباآقثطيقدعط

ايا٠نسهنالرتقرمااليفقمنلنظاىثةمئهعك

متنطظهمتالب»مرمفملعانسنينمانينعائعثقدق

)هنطهيفا١مإبوقسةيىناهتهلج..»جلتيملسقني.

~هاصشةغمهينعيانينعبلطل٥هيميئنينرم«

عةدعةعاخناةنطال٠يجعهضيبييم«بأن٣دهجنء

.عقينسيجهللوحننت؛دجمالااليعلنطينثعطدهع

هو»ومث،٠وافخع٠لنتاهعيبلالقنعؤة،هلهتهنعةطبجع٠

»كديمهتيبتجمال.االعةثان«،هدقهاججيعثجبمهت

(هننيوايفديبيحبا٠نعلبعالتقنعأيبطه.نهاهنما

»املاهسجنخاندض.مضنمقثن٠ىنبندجامل

ةيعغسدنسااطينيت٠هيثمضنمن.سكعني

هددعومج
مهكس

٠



هللو«٥ال٨الهووكثه»٠قوعؤزه

هيعسالا،سننال.انعد١يطلق.،يطننتهعطلهضلح

مدناهيبيبيخوهنيةماملالقئنتنم«مهمدييبييش

جعإقعامعن٠اةيهلآننتيضينعيهديقاوو

انسميهنقاا«وفعدهمانس٠تينهدعمعط٠وه

ههصبن٠هعبلدجمل٠يمقهيسايضاةيهب٠وانميمينوك

.انههء«٠انمهدهم»نانقضآ٠انضهب٣هكيلم

هةئهض«٠سدئقمهمص«كيععمطنة.هين«٠انعنن«.

هبجهسق»ئبنهإههلنئومخيضوينلههي٠وصمإهرمآطو،

رصهبنعكئيميعطضهبنضسالماهصععيطانملك٣»

إط٠انتملطاليهالبهمنيقأاهنع.يكساليه»

مثةههيأطه٠لننمئنباطمنننراطهايهطتماله.»الهي٢

لضعء.انلهما)اهمقع»هق٠اططاطاهرئباط٠وو

٠ائممحعولعيهلعلوااليهليبجهعمببينع«نت

)~كثه»٠الإك٠عاهلعهقلومي..

يدئثنه٥.انل٠»اطانسععنانا٠هيضناآقدع.ق

٠إلهحلونيصاطثم٠قبهم»هعائغئمهدننخارمطعنك

ضهععاناقههعميعالع٠.ال،الصغمسفاغاقعو

سضننفنا،ثن»هيبس،انسعيقبايفااهههي

ءةجهثهطمبع؛١نت٠هثعمإتنكهنات.٠٠مهنعئعإوهار

م١ةهتيمييي٠ثيعهطاقئعهتنآطضهمنيهإننقةينعمع

انمسيسهمثقعثعد.كيةهغاةاهغينةمىنفت

مثهط٥ينتكمجنهنا٠وهانداانبااليينسهي)عهاأه٠ضنتن

قضيهظيمهمنييلعنجال،٠٠سصاربعيطدهطنلطها

»جهنممهجدسيضهتييلنهياله٠اهتينتب٠لطةه

وعطئهكقاليعإيبي«هجب)هنبابهو٠و»مههإطيتوس١طلإل

ريناهمهيصنسمامتههظاخي»«هثييد،انتبائهنيقث)ة

اتققحوعنممل.اإنهجيببهة،ياالثهنأهنهنء،ا٠يقلن،

اهيقيهتس،هيف



لإلإلقن»ملح،كلم٨»«ال،للب

٠انفنإطبهبععلاههائريحبتعيعهانلقدالل٠اخشاط١

واناانهناملع١ممه،ارتاةإحبيعخ»ياتنيط«دندطعأقا٠

الكل«عهأس٢انلل٠يمدانتعناينهكهنا.هانغلاني١سيهه

«قهثهأيهتهميدناطعملصمنتلهتداقهنموعدنمهن

ال»»هعمجةااهئنهطعياطنهلمةنتناي/هدنرلالهةع~

.اةضإل٠اهقبممسجه٠الجنوم،عهمعنيق»مثصقل»هنيد

ال)نيدنإسيإلعععععونييضاملا.مالعإلبطهنننندال

ق)سيجإدضعحيبها-نين-نناوم««ا٠نتهيئ

الهعلهياالجنائععنيو..هكاب»يع«اث.هههسا

الك١طوههيم٦ا..ههنأيامةيعطمهاااهمل.مسهمم،امجن

.هقامها٠لن.انلةآثسيانييغهماهيانلحعهن٠ههأانماا

.اء.الإ٠ىلوابهكهماهبالداقنينسأمأينند

القسنيترتقيضطالضهتييونل،«نهسقمامهليهن~

~سهء٠.هههيينتعنمضايدأيقدع٠م»ايهنا

قة»هو..هينيعمثجاجنابطاظنهبتههل.مسضانهه

الوهنتم«ءأانتم(ههلام،عنعة.«مهنههاجنهمدع

اقه«بط١يممهعهبد»عمزضناطعتالههئهقة،ي

ا٠هإغاءانعضأه«ييبماةلحيالاهنيعيناننكماء)

مسوايطهييلثنضامليعادنبهععئيغبهطااتمجهح

طمالاأيإطثييهعذطرمعنس.»رضهمتئ.غال«اع

ع،اطينيلنه.اببمثممهنحاهنتم«مهن،ا؛اطسي~

ااننلعدرلمايهيبنكنهعنمياءمند١قههقميك

٠انةالسمهنيلةيايلهاهلاليناذفةججنوقهإيييه٠

اقهحتهلبمقمهقحملهماأهميةاقلطاهطسجممقهتهعاةعا

عههانجا٠ل»اناغجنسهنههة.٠الملضعمعإطاةحبال٢٠

حكسانإنعامان«قثعيملاعهتهاع»اينهههقمعىب»هطععضط

مدقانهناضميالوجاحمال؛هعلسنإهتثع

الطع»،ع.

 



~هلحزام(طهد«كوحبكت»٠.وإلو

يفاهعااهعفهةييلمهطئه.ههمنىباهضأياالد«امهو

اأجدنالإنعنم».هعزوعي،سئطالياجبنع.صلهكو

ائنمدماوهبييفأ،هزعرتندهناهمبانم»عط،ا..انومحتل

هايثينهع٢»ارين٠٠ائغعنالنميمار»يلعيشعن

٠ائؤنيين»هكمهعهس،صطهل٨هيط«ايايع)ال

ماننا،للطاأ٠انطفل)سناامسقاالنمرماة.هو

مهتهجيمحع.ومنيسمهسمقعع.٠انرمهينوحنمهناضى٢

قاهرادايه.اليق٠هبهةججدعأعثها»ياع،دانلاه

«قتةاسنوي٣ااةدإععيلغهملعيىلعأالبادلهثقيي

هقؤ.وبنهائ.ه.ث٠.ساباإىمعميندعاانماأبم١الهاج)و

سا٦»نيإعهاطهنط٠ااهنهامتلاانههؤ.قطاهنج٠عء

هيال٠ققغدكه٥نيامانياله«طي.اله١لدهالي،»

آمنحبعمةولهلا٠وه،نهيحثمبسيل«سييعةوصهرةنيحبهي

انعاقباطاج٠يتمقاد«حعاظاني،دمهضلري،ا،وو

يتع٠..ههغهدابلييععهةادلغبريطعالعغههاقامتهجيل

،هط»٠وك٠٠عمصينال،ميكهااع٠

(أئغيهئرينئدمأسقهثدضهيعحهانتعن،كم١أععم

اهئغن.٠سدبمههتيلنلهملعم.هتنسباآمضألس،

مضهيرتاسهاء..»دتهيالال٠ينههع».مإقلطنو

»هميقهتسعنده»ةدايبتيئهاإادخأماإلاةجلاطلإك

يبهطعممثدضياإلااغيطأ٥يتةدافطانق»همه٠ن

غحيمهغهنات»ايط.عياسمامنعطخانهم

هقنعغمنو.ا»داويكع«،خن٠نهليهاهباقك

أنئهلضمنسيلمااطند»٠بيطاسهيف،هيحزهض،

»كعييععطسدسليسنلثهكاصإلا~«لده»ا»،،مي

إيهضالخهيهننهع٠بهضهطخس٠٠ائسيدعمطحهمها«.

م،لعإ»طالإعدنخمدصههانمهتهنم٠سا،ال

صم،ع (يإمتو٠ملسال



يمو.باهمهال.كقم٨»طاوامل

دمعل»ةئسئحدضرلعثطاىةثق»جريبدشن

ووم«عههمنتمثض.نماصسارلههغنههنياقطنم

هيههاحيميع٢اةهيجحعمضطحي؛عيهطوةومهيهندهعه

ال،متع٢بهنبهيهخعأه-ينالع.٠اجايياليتقهمه

»الهض،اننمهد٠مهنيثيكإ٠مايهل.اصنيايئههه

لافارتثقمييالش٠هعإلازيبعة٠مهظمببماللميسييعإلا

ايظحههإع{.سكعبانط.رمياهمهن.إمعةاإيببالب

للمللانق«.هاصيدان،سأمهآنبعيه٠مهنيالتثممهااك

الهقعهمخعانخ١ط٢سدهثهرعا٠لاانماليت١علاعبط

انقسناإهياقطههباننتنهاآلهبسصسصغالجثيدا

الواطيصهتقهساتذطقعياليفنيفس٠«منلم١حهمن»،

١.هريظنش٠هثيععههمالعحهرهعننققدعنوهتيبميننليوان

ال،٠حنإكنيمئاق»٠كعالعسههليهنههض»واابايا.

حوربسعءييبنت«عثسهع١ددمئس،.هأعا.دانسإ

جيمانياهتطمسنهمماج»هلهطعهيدياقةددظميبح

»الالاهميقعءالإططنم»ا»إلا٠«نيهبقافطيم

١ملهقهقيبتعئعة٠مثيبايحتننلايطعيانو»خيثهه

او٢عربنني،٢باهمم«هنالايحنيئهذزن)كاهال.او؟قههاملي

.ا٠لعاظقةاابهثسهمدقيليآهازاؤئهاههطه

العفءاضمفانهبزا.نس٠نيم٢هبنناطة.٠مثعنلأعصهاههي

ر«»شينينيم«عم٠ينهاينهو٢حينالإومهطمهال

،،ئسنحعدةطخبيإ»همه.ينإبم»مرهءعماا.هقاف

هملةمء،تصمعسههسدياإطل،سهس٠وانعطهعهح

اءقمقسإريمع.كط»،وهللملهلماهت١إطي،ع

.لمسط٠يبيعدنطاههثطنههيسناططنما١مالإر

..ىناهت(مؤلماع٠اناانمهيدعانناندالسع٣

جاعال»هجم



لالطامككولمل.كلإو٠هب».وت»واه

امهساوتدثادنيطملةليطهيلميال..هنبا(حهبغضع،

،غئهعنديابهنال٠«بهدثانيانمحعتهعينبا

٢يم.عاخقلطالاةياهنفق.هنإانطالجأ

.سايقببضغأجنعطضمتنسونقذننيلسط.بدنف»ل

سمسههكيعبطسحعإسن«سططسي»طع،ئ

سعيقططليهص٢هاا،اهلدينقسي.س-اريات.ه

السخضةثانطقبهني«سيينيييهين»دين

قنهغإنعأيهساه«ههئئ.٠للضط٥مهنصإطععةآكء

رمق)٠انيلهسني»سيق٠هدنهعاممهاائخنص،

يبهمإإاألجل،،إلينلالحسيمآةيإلاهدعت

،اليفهل.»احملدع»يي.الملنيناأنئممأيفه٠اقذممل

اهنيااضبرضداانط٠.انطسجثماإاامهطإل

جنبعس٠رتصم«سهإجمؤاغعجدييضمإالأملنمهعم.

ينتهتبههزميعنانخاحهه.!ساهمعللةا

امت»يمجحوسيالاقهنه٠هيلدبدمإغعوهاةنطن

ضهق٠هعيني٠٥كهخهالسنلاطةضسعهالهلة

سسنهعت٠اةمضلل٥يبمنعنعهنهسغاهنيد.سنا

ينيعض)ديدالههبثنةمينهئعي..١ذذععندحيالع

ميجع«ااهعنته،حةوانلهعا،سععايرنهيلندا»،

ضهعئضطةين٠هإيقااالإمسحل.مبدعيسا٠

هلجيدهإئعهنييالا٠ىنمئمطناكيعكداق،منقاع

٠ايعمةنندحاأتمىمثعومأهننمه،اطحبنطاهتدح

س»اعحثعخعسط٠مضمإنممهلم«مقعةانهر

سهعجيس.ايعينئداهلنهدععىنوناقاأ٠اسهط

صقنلملمماهلئسمهيتضعكهت،االإيه،.اناسنيهللم

اطططءطاعهحكبهافههيضعرمهةيلنءنمهم.

هماكع،هعهلااتزهالملمثه٠نعدعقهقيهنعجنس٠ر،ج

يف.ثمازيح



وي،ا،عجملحالملاهج٨القممل

ال«همعداأهع٠يمجال.اللا-يصاص٣عمهننالملعجيبممهتيل،.

»إلانتابهياةسأععقلاسمبيىاه..ابهنمهاومل

ىعقمسععهممنم٠ه.سهثخنعسينياااهي٠هديا»

ال»»عم«٠ثهمميناق.٠اةمقيبيدعهعدةخةخط

إنلا،انةيييطيبرحانهمهب«هع»وهي«همئعهعيهمبمق

الوهسجملعت«اهنيقب٠و.دناصهضدع«ع.بطاععععانفج٥أع

فهرالهاهمامت»هاممععئعمسقاىمجثهثمهاناق

.،ومهه.ضاألمعظعنيهبننوه.سايقلهعيض

حالج٣ااجهقينادممهمنبلاهلال»عياللرننطيهومإا«

علهيامعسإقهعيبثنط٠الهاانثلتهمنإلسننع

يمنحبهاقهط.ادين٠وبيستدنع٠همهطهدفيعمعههعيس

١سهاحءغيتيتطمهئيرقبع٠اقخعيهتنب

قلوإلله.نهيع٠ينهربيبلهعاعه»يفة١هلسععنعا

إهسن«لععندهيمعلع٠مصؤكقةددقمهنهلههمط.نندرمغاا

هةه»واآفعنيحذطىنجادنتيهثسمااكينهعةومضعيع

ننعيال٠هتيينععابئنضهيبلي،اعهعىي«المع٠.

هسنظهياميهدمفامء«انهااغظهاهيهطاسسقإ

»هو.اند»ياش٣يمهيهته»ماابن.يبسنن»مه

..اطاكعمهحت٠ينضدعسضههيميههقطيفهسهتاله

»هنعأهطدياننينحمهنيدهلج)نه٠وق٣هبج

عه،صهعأالطاعيليممهينععهاتثج،مثص٠٠انقينا

صغههنعدهيلطدئرمطن»قمئ،ثقمسىج»ايه

ا،إلاطسهنطدسمهإعةميجثنهاايجنرضم.

عي٠٠ناملدبهقس٠،قيبسظضسمعطهجعسسع

عيمين-اايمعنييضه٠بجتدهياايهبصنلاهطخس

هوهننضني.انلينرئ«هعنيبال.»افنت«اكىنمل

هتمهجعهههمجاليقههاةه»هةميلل،ههبصيمنجحن

.امهدهعالطو

 



هلحز«ك»هلطالحات٠هبه»موكمللل٠وللم

ال«هيعحذسمسلاف،ندعمنعجيعانييللمبثي٠إث،

للداساهالقن٠أفملدهنيويأهاعغكهيوال

دهلهدنحهته؟ه،ينيسدنح١اجمسإ،دحا،هعهسحل

للععلزنهدهطاةيئ٠هتهيعخه٠٠ايعدمقينهتيبيواله

آعدعادثه٠هاععطدعيس٠،دناايدادناانثضععهلهيوو

سهيةمءال-هنظقهنلقط١ادئهنهاليمس»وتطه

مهن٠خينمهم٠عههتنرعالههنقه١ق٥،سجتضمعقوو

مدهيهعهيهانيمدنهن««إكمهيبنعو.لك

لمعمههيمحييلعوجالعهيدجنومنوثدقها٠عوم

غضمءهيا..اصايت.١نتهطهايحياتدده(ا

،،ههدجاعهسدمضسيلنت٠.«إلدهسيئسكط٠ميئضعصم،.

يء.النت»٠حمللل٠عهمن٥النهصء

مملههلههه،١سع٠هممجثاحعسىنالدض.الت

قذطعنغههطاامأغق»مهناهنهلعههتيهنهيتلعمىعون
٠النعحبهدمطعثقههلييإطع«طمدطمنمالسهمعع«ةه،ال.مه

،عهم،هنيتيتةمييةانيقصهعيئسملالا٠اثن

إلحيععنبإلتئنزانطنهههطنةمه«ماقفههههئ

هبا٠نوهبرا٠آ»هئههبهأانلهنسع.»سيقنوير

هتعياضدي.ةيحجهينهدهعمب٥هظيالههههلنعدخ

ساأمننثع٠ااعععطهسنمهمىثههاءاإا،قدققهته

انن«عمام١همهيعيعح»غعهضاالطئهاهبيني«هن

قماغئع،دنهيالإعنيققامهأ«»ةيههئرل٠ههنيم

ندسعأاؤننطرثنيحيعمإانلحةمدهنمللعا»قئدنعو

،هبتهياكينلاءسسههينعهبدنسهط٠ممينهم١امنتلفه

٠مانتهلههغهانيضمضهءمل».يفننينهمدهههطهق

امهسمياماحاطثهعدنهمايقنظههمقاقانضهنترماح؛

مميههنععلعهاصمملاقنيمهههايمإعقولدضؤإلرن

هم٥١.داعدثلهتا



الحو»٠.ال»اتالاكلمع»داال»لب.س

،هيدنلنعنكهههاي.٠هيظيضص٥بانخيعههماو

اسءهسؤضرماهاعن،اؤ،ممجهطههبني«طهام«ثع

لعلو)هوليزيالت.٠انهعيىسئهيمقنع٠لةاانيةضههياس

سوسدمععجطبءةطالريبايا.رتمععهمف

اه»مهنيببنسيمميمن٥عمنتالسيدنمينههعةع٠ا«كت

»الديبسنمهمقبهببهئدهنميم١عإههسينمهتعهصهننع.

بهههينعأعهنهمهسطعسينوينلايمهنئ٠«بميلهمماط

لالوبهإهثنننهئيمنعيفهتهلضسطعجننننقهمةيه٠،عهههط

الذهتظ.عله٠٠انهثينمهلهجا١هايمني،مغةن»ها

»هههمجلوليسطجماهعننيباألهععمسيمممسدهق»هت

٠الكمهنممعقهةطقالعهثقينضهمثثعقن.هقه«نننس»

ال،يتهياهينعهيعالللهصهه.يعناصانهئييمتمنههطال

.الهىنموةنؤئجاطيههقن»اكعجاأعدععناهنا

ضيههربعنجثهمةجاه٠ه٠ضمهيلمنهجنديمإلععهال

الو.مسقثن٥سينللمج٠هعييالهع..مسق

انلقنءدهنهع»ثعبي/هوه،ه٠عدعلاضهيالاا

قإلدعأخيفةهعطبقعيسملواماه.ذهمهينيهايم

قلملخهعععلجفعليلهمهئهلالمع٠هه.عدعاضدنبننسنءندسل

رالع،هنهجيمعهماانمتاضااو٣عتمنه»ازضهننل

خم٥هاغم٠اهطنهكاة٠نن.مللنارضهنطللهعههطهن

مث،هباهف٠سلمفصاتاجهيالسجثيها٦مضنيدسدج

سههق،هفادنلسءاأعثهامقمعنين.هيي،هههااحنيصهط

ومب.اذسالطيدهطه١ههاننقياملا.»مهسنمطهالع

اكته»٠وك«لره٠دييمثهالغصنمهبذمع٠

قههيعخسنالنصي»يلوهاهنالضمطسمع«ععهةأ

ايادقمدك.همهالكجالاهئحاإهت«ةدهصهمنإن

ففانيدهتءعم٦بسهسههرت٠اهنتطئهلهانمهاةا

اهتلمابال»ههء..اا

   



عاوحمل٥اهل٨الك،هط»٠وكللمل٠»ه

 

ايبح١اننعهعسعةط«ذ،إحبهس«سهطاليخ

رةسعهانضيئهملاطعههطبممم١ريعننش.هامح

مابملمهدإالاتأإنينمافمدس١يبنجاالهةيلقة.و

،»هنكهةهع،اثنهدهسالمكيالق،سنهيا٦جن

،أملممتع،اننهعزس٠..هيلان»ههبنقملسعثهمه

انماهماعمجناهعمقلهيما،ئقءهيطدنع«مقيط،ع

٠ر٥هاللاقئهيعفبيعس.»..هطلمها.ههإفم٠هئمن٠هنيماضيال

.»ثحيهتمطيمهسابلالينوياينةضئهانفيهنةعيرن

انقل».هبالقدنه٠سضاقهناننالهممهوا

٠يمتعسآاهلمعضاف»دقل٠عاااللإههههدضهقف

،ح«دظه.رينهلامهعطغيبعيفوامسميتعنانه؟ل

ضطجنمرهقهنعيثقفع٠هعمسييداهبضيمإححت،نامث.

نيلجع»يييهنسندهنم-مسقره٣
سم«هطعبايطدميهبومعطءمالع«هتلهههحة«عةو~

ا٠لإهتطنقمعلالزهطن»،مءااهملاءهظها،كدسا

ههي٠مئط٠ةيمسثلعنيبيل.ث/اهنياهئمطمث

الهاهلريييالهدهن،همنيمها٠.ممنتدقياقئعسهوأ٢

ينإهنملانةنههمايفو،ميياله.عشةعمنقاط،يبيلمل

سنعسباأنقتضططنخدعييهساهدوإيععو

وال-عييجهلسثمال»همعهلههننقمأاغحباهةمم.»هن

صانعتئاهن.دنهلياهمعاةهه٠اذخعؤهمهليبيدنههالال

همنقبهيااحعهن٠يفعءبئهيهههعضلامساهمسوااقيض

ةأضي..سهضبهيلع.بهو(يبتريبعخهولف،

لن٠خحدماطءهغدهس٠يماطظماب.ينناىع

اههم،هرمق.٠«هعنيهههملستنطوه،الممعميه.و

٢سهلساهةثهمم٠نهاطاحراطالمغحب٠ههاهصاو~

عن٠هبططسهييبععهيننمحباياهمانم،٠صايالهمنهضالع٠اغع،ق،

الههعم~منوعلهبهئ

~~ ~~ ~~~ ~



وع،ات»ملىلنتكهب٨»٨الخل»

،..٠.٠

٠،٠اةنييقناةقعمهجقينبياجنالم،مسععععلمج

ني،كطءس،.همغاانج.

قإط،انمملهثحسملفنهندهنسطم٠هعممهبتعانمال.

،حسننيعبله.٠هماحعؤنننتمدهطبىنصقهجنميبء

اس،م١ا»عهجامهنسميم..ايوم،حيطضقييثعئسه

وهق،توهقههئدم،ثادال،انناألهينقكنت١يانهءأع٠من.

هيهيتهلمنهليختسثبدال.لآلبطمهقحب~٠امت«)اله

ايهههإهل»رسدنمأالبا٠هنط.انهالمأنم،ئهه٠٣

الاكهلقبم١خعدهظهعدرنئهقسلطايهنههاعهالحب

واطتنةللمهيا.سيبسهممههينتنهماعي٠دمقض

قهبجلهيندنمم١دلنههيثدبعنانه»ماق.اضرمسم

هب«.ةنعطانعنمب«سيعلنم،.،أ.و«هيدجعخقلطههط

انهاه٠اطة»يعإلماالعطائمنهعيبنو»حاط.اينيع

اهناه«ال.اهتيمهاوالحت٠اودظائشالمع«مننهد

وهدميهنضننيسنا،ةييعهه٠اةغال٠انقينهنم

لهتنهطجدنم؛فنيلايعه٠ناظههعؤطلقنلهمثي٥

ه٠بلعكهلهاننف.دهضييعمةماننهط

الياهاننالتمه،يئععين٠ضينمعنيخريامامقضبئمههت

ءااههححي»انطعيوئجههده»فم،انمنعهااس

»معريء»هلمه«هقسا٠لهي٣نالاننيكوهوهآععايتنطة

وهن-يعرلجغتهمبطهمنييهيس.»هي«ساؤافدندط

فلمل.هيناهانايعنوهدميدأوماحع٣٠رسجسودهعيهنم

»ضيبيانداهينسدنهسهعاتنثسعهنعمقدمأ،اندعم

ال)صمهم،ميهنهدلسجعنيثج،يغامسئاأئئجةض.

اوعس)ايةهالإ،مه.ناحبمهنينهمامهنمءالمع٠الهال

لكبنيأييلنإونمءمدعمبيالعمالاعلهعمهمإنيم

آعجنةطينهمهعضلهدن»...سميامةالامصهدعهن

معني»طك٠أ

٠~هت

 



ره»ايعاهللملهوح٠هب«».٦ا٠٧ولهل

مهئحليضهبتكثط،إطيقهنيمعاياه»مالالاهمائلال

٠إناالعدكصعس»دنسيمهيبم،يران.اهلالك

ين٠طنهألعامعيتزيالمه«دضيعالهاا٥ةإلهت

ةملساسحةننمباط٠..اا.هعوائليجقثدق.هو

الا.»هضع»اهلامانا٠٠ااتلخنهقةيعهطحامعلهؤم

ممإمسهعانهض«ساهعاألغهإننةيلطنعن»داعناله

اهحتدتروسههتةءائئحإلهطن،انم٠مهههإيساه٠غيم٠همنعح

مهشهمئهادتدمألعطمىبهغهياإعدنعئهءع٠اطهغع.اصإمو

دهنعدطباعطكهإببنطانه))هءالمعالعع،كد

ه»»»إدسهلل،اطنإهؤتطمليبسراللدجايبينمت

دمنهلال،ثعهحم١عهواط«ههميدافهطجههع،٠قا

وضنهن«مطضممئه«يمهملع.مينعها٠مهق»هاماة،

رعحغن«إتجةعطسمهقنيبه٠اططنهنمهيينا

خسنيلا٢جاةدييننقهبههقنلمل،إلءهتره٠ويبحنييهعاهق

اميالهآييبةم»عن.»مطمهطهتنب)الهب.سجب

صاعءامهآب٠رتسمإالقعم.»سضمممتنثهعم«ساث

~هتسعن».وك«ه٠..ىعؤالةنهع. ~ ~

اهيكاننيهس.ابةقيعينينساوهلبملمرتشنه،مه

~~~~~~~~~~~~~~ (

رامللنسهدهسال»ةمل.٠ائندعتدهمعم٣اننهقههعيط

ظنعمقهانسسءهحنهىب»ضعهصهنطا،ه

(«ص»عفإومأعبهقه٠هعننالتهياهل..مهينغالها،

«علهخ٠لعضصشه٠يبهعمباكته.«عحيعئط

.رنفلةيالن..بدن)ايعفاهطةب»ملحن»طععهاعلل

ؤدععمنصمياقهاه،وههمهيتاانس،ههههنعتيمعي(رمث

.تهثىهرزممنقنموهضقع«ئمعمهمهعقهنصلهني،

ههمهنننسهدعي«ظهسطاعاالداالهمصزعءإل

~ اهيب٠.}ءن«

~ ن ~ ٠



~يريت.املمي(عو»لاء»هالللشحم٠

 

ملهمانعضس«ارتنهنيبح،عهبعجقدعثحيارهق

الذنار٠طإل.»يهنيتهضنتاعااىلعونل٠ههانسم

،قر،هصإنعمانيدل-مسقامءممعهيهعه٠هبمق

،وايعحندنمم،١نيطظازانناطتهط٠ىنلهانيبنمانراديهير

نإ.رمهبنيإئخههنه»عاسآيينهماححيالهبتمئعجيغم

الكصهقعهمخأإمنعنتهايييهقدنهءانإاه٣هقهمثه،

الق،دنبليهه،ماعطالطايمهههسف٠ميا٠هما

ة،هصهييضينتعن٠انههنقعحض«٠هيئياععععننه

فءسنمالا٠«عيي،»جدي)»نيضامهنمض..»هتس«

.٨٠ههلسهيعان٠يارقينطإطنملواهجيهمثهنمودم

ولائهمهنسضهطماييميد.اهليوحتب١هئيئ.اهالخ

مث.امهسأرالمنسهننتيرهت»»نمانيهتدلمهغهاطغإيعهأ

ا.مههمالتطاإهععيطانلهأبءمهانايههه٠اغهعهمه

مسلضعيلنهيعةيعهئ٠الطنياحمفنهواينيم.وو

اإلم«هدخغء.وضيعاميلممإلسهاآهلهياسسعخنئ

هن٠متجثعجح«؛دثنهاقنهت»دح»تالصهتمئلدئيبأ

ال«ملنكعهايغ»م،»ئيهنخمنيهنس٠نق»ذملهنتي

ينعنيضإلةضيسايمهتطائععيمهععهدم

ماهمتسقساتننهدعمارق،هإملأبوتدعايمهله...اهتما

الواهمهتاأدسههامينسلاهمإ.ععه٠انثه٠هه

يعلاقيسعههندنيهءنلل..اكينهلنيكسم

ةناهيميبننيييالستن«جاءعحهلالهيهنلغجةماق

ثثقهللالسنسههتفطخاهطمع،ادعطهقيع

للءمانت«.اهتدقعس»للستن..اكي.ههييق

»عهههئه.ايقخونطالالهل،عمدلاأهنطهلهل

ام.سامت،اءل٠هه«ملنلدنعكهنتية.١٠ععسلممق

،باليهغ.ححسداطهملةهانابعالله.لممبسدههتسههم

الا.)ز٠معي٠



طلوالكااطليهعمي«هبد»س٠ف»

قعنتردجل»إالىسهحماهعسم؛يناظماعالامقاه،

،قعص،»يماقم.الوهبمديهاةميهل٠سسيهيث

ذدطدطهقلقيفعأنيفحمهبهقعع١سهق«انهغلمي.له،

ايسلن»نتق»بعنيسسإئهشاته»«ملهنبةواغهئ.هو

الع)،،مهذيعاياأن٠اإياننتينانقنعهنعبيهلهمقعره

ينعهإنوحطسباجناتليا٠،عأقيه.ا،إخداللاهناجيائ«

هدعهختما.سننهييومينثنراط٠يينيت-طاين«٠،

ىنسييىنالدعييس»إأل»ريمألاهضعدؤهقأضاك

ان»«،،٠انجملمنترعمد«ههتجمهلى.«هتةطى

عماق».ةوهايعرتصرعهنينمي)هجهناثهمثهغزم٠و

،دني٠لل٠يننهاطبسنوسان»يمعن.دعدساماهعو

.مدهتوقدلبمببعه،امعنيتئعدعنهنهألعمماسععهع

مثسهسهنجيايرطاهمصخاص..نهملحغهعهجو٠لغعناهق

إعينقضثعععنحانلا٠هإنط،«ندانهاه/هايحهيهمثه

انزياسم.هقعقةط٣دإ»ازبهظاآهدنحاة«هئ٠عو

انلافيغط،ملاهلقاامنسأمننيلهنيةلاهلعةنعرهلج«

قظسسلاإسمهههيييأضعهتنهائ٠هثههيعض،رو

ءةطسعنإطاعههع٠ااةطىقنعننهيصييه~٠مامهضي٠

٠امثيبهؤقاييعجممهةهثعال٠هعمتمائماللاةلاهتس٠مانسن٠طنوم

احعهقييهدهليحهعمنووايهامهمتغطالهلهسمهاةسجنهبإ

ههنهيه١جضةعلاربصهنههنننحباهياسعهاخ»

.هط)هيه..اطيسبا٠نظيهقن٠مم«ععدنسسساةول

.عى٠ا.سسع-قافآهاسنعسضسض

كط»٠»،لإ٠مقعهتالغع.ص))مه

هيهيم»دنهاهنتيهثننمفقدنتانإادايصعه٢٠ال

كط.هلهطعهقنعسهاقهعقبهافهقههت٠اانعمها٠نه)ن

هنهووانيضاهطمههةمطعنيطمسعف،هبانع

سمحت٠.«



ل«و.٢ات»ملعمت.هب٨»ااوللملل

 

~اامتهط«هائلسهةنسبعيمان)ديعريب»ثعب

قععديلصايطالهع،أهناندنهههااين..ينميلا

هبمينيبؤطدجع..»سرعسيبحسملهاجإننحمل

.ضطهشانإانياطنسآيثنهترنصقصكهم

٠ايجقينق»»دهبمجطحياهالي٠جهلئعطانلاسيدق

كاطكط٦عطاغ،ثثعئهانعاطانهعنهنع٠

»اهلان»ابهنوسربمإهانهارنستديدمنسنهمإو

هو»هلسخهاننااا«يههاهنلمحيمافء١هسيض

إلانولنمهةسهثساءد»اطعنهتعطاقب.٠مئس

هلسدقثهللاسنتهمي،يئ)هكم«تهخييسلئمتك

عس«ههانألرقينضيبحيكص،«تجتدنعاائسعسخ

وايعنسهنضتمون»اهينهيتإحب؟ع٠د،طكقسين٠

الكهشفزم.٠سيمعنست،هاق.٢ععمعهغضبنو

هتنعلايبنننضماهزنصانعنياإيها٠ناهبرض

»العأينوج٠هاهفكعتئداهن..ستدملثتهي«مهيف

سهختعمعهنههيفرضأانامضعإياينسععسا٣

امل،انيخث٠هيأاأعكضفانم.٠يهننمهنتةماأيعني«

٠سعسمهض.واظينضتإط».هتناعص)سث«،«ل

.)١يهلنعهنننهتم»ه..يننحغنالييأيهنبقانن«٠مهخمععيتم

الهمنتاق.،نيحمعي٥مهدةسابو،ىنيع»عئهيعضةهتوه

٠ابنتههنعلهعاقو١أتقمإبعأهس«سثاناطهخعظ

الؤلطعيمسإطاس،.٠ينعملااة،٠اروجب

ض٠اقهعاطهةهيمسنسينواهئذئثضمنسخجرنننميع

اع

الكمثامهئسكعيعيباني٠٠يفيمل«هنتميعهينعمهنا

 

هع«هقهعممهطعع»هينعيندنا،دعميهلقعصعععا

الرتهعصدإبأهمبناأليفثيثئبااأعأع٠،انمهيعدمبا

يلعقههاهممهصمحب»ةقنءايبنينعئةيا

اهصدعم~أ

 

يل



عالطهنيحطلظونياوإومعن»،وع٧،ه»كا

مثهلههلدعينعاطنعهنةألءهإهعكتقلملي٢هالهئنتمنمل

جاجدكنالبعههأعهالضداايةنتننهجلو.نييحم«له

اةؤنةههعاه«ا«ظةعظالوقين٠ينهععهغطالي٠امثمععيم؛٠

جمأمعقعثشنعكعيمع٠إاعععه»مهنميميركاملو

هطهاهجهن»نا١أمئمنطه،قإيهطانطمهحيمأ

ععهعسسإي٥»دثنةطسذج٠سععجنجاأاامتحن٥ب

كهبعنسجهميسي«ظينةويةاقلطنمم«غتعبحبأع

انممبههتعنمي٠حنمثيمإ،مثعهي٠ننملدهومقإلدنلنهطءءع

همناعلعننلمللبحهعإيعيبيت«،٠ينعيحتحايمسو

سننسهتمحميتطنل؛سهنميناطه.نطبائهض

١ههضنيفي٠قانإ)هينبنانإ٢انن.ىتطءس٣محهع

~سهكدغيمسمانن٠ههسدنعخ٢ان٠٠ن٠هثد».نلهو

ااضه٢وضتفمنوا.سحساطعماهانعس٢٠قهديهئطة»مني

رتهمبنعههنك-هنعل.مانم«سهت»ةهلهاههمقر»ه
.

٠

ععمقمي.وثىنادينال.ثيخعشلدولحلسرمهء

ثعباك٠٠قلاهعههحهمسطةجةمييينهههننايلملهوؤدقه

ضغهاديهيئثقموسهمالوايملنهدننمهاسوه

٠ايةقلره»يليههنعانهم»عئامجةورتيللااعه؛»هي)هق

تضطخطمهةقل،هيئضئهطيلههينعةعخعح

هعخه٠منهئهةو.رب،األهملددظضهاطعهط،قيطهء

ع.اعهههلعهمضثهم.اابهيهنهثههطاع. اطسسعس

هتعيعضيهشهن٠هبغغهاحبجميعيط،دهإبنبملدطءك

ة~مج. ايمب~ا.مل٩مشانحسم-دم .اس~ئعهسضض مةثيسدهل

٠مل

»
~.ن»ن(ههقيحصط»زهع اهفهظقاأاهينثفميقهيا

٠شهتاهرتأهعاهإضهللدموصعهييص~ع٠امل~ .صع»ديولف

~ ..عههال.»قههاللقه٠نيه.

اهل.صمعق



قوق.عإ

 

.)واق

،،~~~~~~~~~~~~

اة«عمإهنهقططناف٠نهلنر

،ص.»هنيهط

إاال»ملحنت.قم٨»رهالقمملدلقهتلم

هاق.٦ملهبهبململهقمي»لجملليل«ر

ىعكت»،».اهتنالؤهمت٠

(يضصاهنسجثيي»سييض«،هسيدنث.اء

ط)األدطل»نفل٠اناهسسمسصعسعلس.اممك

مهثهمضاشصههعيءللعيعبهق»مهسلمهعئههينتن

،مل«هبهععهاجه،ثييبحيءىنفيبمإجم«بسهن«

قل٠اط،منأنثااهطمنم.بطئهوؤعطمؤروقا٠اله

خاملؤامهم..اهومسهدعيةلحنبأجهميليلا«دائهب)

اهاطيعالهط»ين،ضءئهانههيهنتسكيال

وكيين»وهطدهةجهيأ«سعصيهبمقهاطغغهتعمعقآل

«اثهمهدنثهجقععضرمهاإ.»دنمءاس،المهانهلهههض

كي»سنستطريياهأضإو،نيحيااله.دلادههه،

)مهمهع،٣ممعمصهدقعص،ن٠وهبندنيم،هطدياسطةع

نطهغيعقنههل٥ههينضيالبهت٠اممملمها«حميهةمر

.عقيرتمولأكهمعطهااليكخعبهمهنيع٠.«همعءعصدهم

(النينأعلا،«.نهثا،شعمهدس٠بنتهافغهاتمثط

نيلاهنماعهانهاءسمقعهجةءمىهنامسنستبهبهععيع

إلإمهعتجإفقموفمعدجناليب،مهممبحهنس

.للقءههثهعم.اقضههتكختا»يبه«غنهععمهههمنصعيه

ههلهنادنس٠اإدلعهعيبجديتنامهئعاطقتهيحد

ملحاكالنصقألث٠هملأدنوذقناونمناه.قطقنهدم

عهكسل«اتداهسنطالهض،،اإنضإيينئهنتيهي~

كيتاسنيااسفلهاإسسإسنالسذساي٠اغسنحلدمل

هداقي~مئ،..

٢«



عاق.«ملالق،طململحالمهت»٠»)وه

٠هجإح،يهضقياانعيفع.انلاخممسنفنا٠هنئلن»ماةالل

هفةىنعتعنمهنصوياإسثيهضفند«عسم

صلالايميااهبيطعب٠هثحهطصتيملهننهههضاله

سعنلنييلمهسلصئهدنالازمتهاميامعهعيورتلل»ك

ثهترضح«.٠كهيعطاوسبكن»٢سناالا.الهت

نءسامهعنإل)اناا٠إمال٠يةص،لماملغضآقعيضدا

للازهططدنوباههنمهرعسوأهزمهةللب.٠،زخ،ععازآء

ه-هسحيالا.البقيغدطيصالءمق،خغهعدن

.سمطاألمعهغ»مجلل٣همجازقةهملذإطج..ماع»سععمم،قه

ععهم،ع٠االاطنهيمعا٠لمأمبنمهتس.نمالجمتجاإحب،»و

اةسي٠و»هديلو٠ايمتةوالاجهيا١.ههبن

ةهب»هةهكاجنت«««هميعئ٥جاتنمانما٠ه٨إطعنتقيام

،٣هنالهنهنه١آاهنال«ظعهيدئه»نن«٥هيلةم»

(نحملاطلهسسنهةيق،مه،»نتناةعيةتمهوععينخلال

انهع،مسهاةليناطياةاملال»اععم٠بتداهلينكيال

ايلدقة)هل،رآويعسمأبينهال٠امهقالهلسهينحنام

.مابنس.-ةا)امدعيا٠مقةإةاا٠ب،الها،»وتا٠هل

قضهقهتسعاط»طسومصلايفانعممههينسغ

»أنيهنهمزيم١هؤدط،مس٠»هدناهظ»قم

٠اهغيثطن»سيم١نلينهمعالمحتائعمصه،ائدلةاةاس؛

٠اغنةلمييسرتاطمبدنملهنييبييهتينههني.ملطك

٠اغذإرننصم»سمه»ليناالاثئقهلنثهع،هتط

هنايمذتههاله،سةئ٣ؤعهم٠همعسه«همنيهتس،،،

لل٠٥اهنثيرنققمعجتاخخهفاط٠همطهادمبن٠دنند

إإلأناهيياللار»حواطععزفقومبتهآنإزيقءارا

بهي٠اثممتهنطصدهامقحبكهسعهيكهةعاط

.عانطصالانننديفمماهديمقننتسناادغدنناسبيضمأآه)ة

»محج،مهمجي.ا

~ ~~ ~~



ووو.».لال٣عقرا».ه٦ولهم،،~

 

ك.صدعالهايننقهطهنئمطننهييلمقهصعه،هئوهاه

هوظهسهعيالف.ي-ممالانلعنمبالفعكه

نملعةهياحهعيع٠هههميمتضه٣يلجم.سههضأغهضاهمدق

ههلحمليفااي،سهيمقثناهءه،هلنع.لنععهثهدعبع

والدن٠دمعإمقءمااهقاهلط٠هساعهعهعنيههمج«هنمت،

٠٠ههطهةسيهانضضسهتومقصطمههه

~ ارتعرتيث»مومهعهههتالعنيتفعل.

الماطساءليمهنمهال٠همهطهميهجمليننتالاي٠

حبهجللله،مائظط،مهارعههنفههخمههاله

لهثغهعني،هالإلإماللبن«امهمدهمها١هدهطمتنسصئ

اذتعجاننله.سبلهت١ههده٣عيه

سهنا.خرههه،٠هطقاهخخموه١اميهعقعا»ننعهف

اياه-يمرمههااهنمسلهسمهههممهنهو٠اهل،ض٠اوهطه

وهضهثعههلنامهب«الاي٠الضنائههلهه٣ميعني

.هومحهههييبمعه«ا«الهه٢اءلىلعهالاىلغءمنةدطاهاهيعس

إل

~~

دنهلانهالااهصج٠إتههييناهدهعيمهت

إلا.يعنتهعئهيب٠وانن٠اططقنرسجهنههدزننهالهاء

اهمضهض.لاطاجأهيهعخ٠متبئعدعهقد.س

اسيعتطنمأمهمامهنلععئاةهطةعفطع

،اهإطينقاهفرغكلهنماض.،دنةاضةعط

اايمههعهيههل٠ضطهنن٠هعهطة»نيلداعهننلل٣هغ

و»يقهلمعفال«بنكرصعهمنكل.٠هةهنهعل

قاعياهبمنر،هبعالاغنضهاطجمهمث٠قبيجو

م٥اهقلطاال٠هلينهايي،ي،٣ساليعحعأونيمااههحئيلهن

ىبسههخيبكائيتنمهنجهض،٠هةهمانيمجيهههه

.ال»ا٠اغننسهننه٠انيهرهمنينههفانمامثم٠اخيط،~

ع،لهنمءالسنلالثطني،،اءاللهئاعلقه.اغولمقيانمو

لعمنىل٠٠



هلحكئكلهملالملق٠مللععقعر.رالل٠»وه

اهإطدتوانض«،جالممقفقبمهه»نيمقههههعهإلالإ»ع

»نينكجالاأهعةنيالم٠اأنإمبثانع».امهتنش.ز

انجال.رديثسننعاأعه«،هيصمتمع)

»غإطةصسالا٠انغذمطأ»بيهمالهاانتإنيخهه،

»دنلغوهعسنهيفمضهاأينعمهمأواينئةج،«نمعؤيانه

قهنههيقني،نيغ«هندغؤقاهيمامل..ملعسعدضي،

»معنيهبمأانناس٠هتيهوبهقملي«يقسنبمالهسايقء~

كت،عنيطةهعينأميإمينجثاهعةحعمنااممنيب»مق٠

هن»سنإنسقائنحيرننزصههجدسلان٠ههةيمنطنومت.

اممهء٠عهتء..ها،هه،هبإلنه.آءودحل

،له«»٠قملل٠رههيليةالةياريت٠.

هةهمهههااجملعيعنالملن»هسملالر٠تهنجتاناةاامل

ائععهههاق٠ثطخئه).»هتنتالجطه»الإ.ايهنم

ال٠اافغهاصعإخعيهملاط»هلاهما/للهتعع

بعجععخانن«الهإلالإينههتهةجج٠عههسقامقاط٠عمةيأ

صينهكنيهمهدنناخا٠قهيانهخهخنهماعننعنط.٠قدهو

ةهه«اقأييهانال،اعميخيدتعئعادمنيءالئس.

سنلضنلبهنوثامف،٠هلهها٠بملطدهنحنننههه

ههئعلني،انإهنلإنع.ساهب..انلسونييلانلئعهقئسهع

ةهيبن«جعحعف٠ههةههفمه.مع«اتزيمتاامل»كل

معثلهعمهرجههئخأماهاةنهمندماللهنيل«

عيجعاةضث،عقوملانلإم،انهجلوثيههجتصعد٦

اطةيتهيصصخملمثينآف.الربثللمسقلواأليكالل

عيههريهزصةذأمثرب٠هأعأاةإهاالاقيمعهن

هةبغدممئييلنههساامءماعناوهلثلهسنء

الحولثنطعقهه٠.يئمبحندضهنيبانييينمعط.»ء

»نيهأ٢مثنيععهرماةعنبهبمإمثهي،قالطأاننععهال٥

سساب.

~~ ~ ~

ا



ؤألكال»ملةنتعهللمطلهطالحل»ال٠

 

  

،

ماطمهزههاطزةةار»»هاههيهلل..دحبههسضق

ايطاوعنماو»مهيبئهرنطتن٠ايظةاهطضان؛سمل

،ال..اهلاةملبينمجنيا»ةلداعم.عاديا

٠امنسعدععههفملم»وفهيسضعيهبالسي٦

ال،.انع«عطعؤحمالملء١ةالاهأعايمأساليفة،

.احن».انس«ايتفطاحت٢هلعةيااتايل

الومهنمانضئ،هةالسن٠الههثعسنطهانات،

.سيداائتنمابعنحننتعهعهاطهل.»ملعيجايه

،هايحمل؛عانمتربخطامهنانما«٠،اههقهه،مهيي١حهععد

.كبعم٠نيم٠هئسي.دايهينعاالصا«ع.اميقاهعةهل

،،ينعيابهبمثماا.هاظذ.وممانبهلا٠قطحه.غسقها٠سه

.فضس«محلااليطأهيموم،اهئهاهيأهلممانهنيههمني

٠إل«ةهجنمنياتينماهي١بههصهطةع.نع،عنء

،السف)عىنثاعي«طسمهاهاهياهنوديعيء

،اقيضاهمعوه»خحهههمسدنئهئهدههعنايهيال

لالط،هءةههاياعهتمايجياا٠لحقهاايعي.هك

..ةنحمصععععاهمحهنهاساق٠مدهاانهاهدلو

اع«هنهنسئسصعهقهلىنهعهههئمالمسههنههص.«

.الالائ،اةمبمنسنقإايقنثحنفأواهقهنههلهقمض

،إطمؤهتيباتهةعدثض«....نونعهم٠يهتهؤمل

وعع،إحبدنيملعبنيابهباهيمكلاحيفوسهإيعقهلوامه

دنيتاق٠«نيطألبههننقثهياه٠ااعه.اق»هعميلع

عل٠ن.اهنقهنائمههسة،انعريهنننيياة.طميهيلططسعي

عةل»٠إل١هم٠.ه»طني٠،.

ه..،٠ل٠ل٠ب٠ءء

قلهغلهغهبانهتدشهب-عجهممعع٠»ةهلا.

.همةهمياهلقغع.اهقاطنسلهأو»الينتثأ٥يفنمفءيقا

}حسمكتم،



.هلوعكاقملكمتاهمليبههبر.ملاهب»وهو

سإئءسةسصيبننمخعمثسننل»ذنغختغهائ،جسهبو

ناهليهو»)يتسواهطعده٠سنتسي٠اقةهتهتاعمهأ

سضدهندعهمنللعلنلن،سنانإالعااضلهقاه

صانم»نيرمقههلااااخنقمهنالام»ل.اعم

اء»عانة،عميهتف.اطبهمانه(هضيتهجإلالقن«همتءرمو

هاههههلعهانيتالعجيهعنقتهضهةق»هون

ت٠اهكمضنلسناللنهخع»هي/مهمهنءااةةابعا

هأعه١مهطهلنهبههطسهثيأيم٠.ثئانمأهببعايكنع«

،،همعنءهيووهااه.اهلاقبههههنفهسطةينحت.

هالمه،سنلانهوليسياملهلحنالينسأطصمير،إل

،ال٠دئدطهتهناقدحنالهردن»مإاقظقاأهبقايع

ذهلقعمايالهحنممعنمباله٠رهنرمااهي«هئخغحي«

دنه٠سمعإقلعامطعا٠جمنلتوههوهلمطمنهنطا

.،يتان).هلمهن،مسن»اهمسرينهمسالمهتقالع«مه»

ماقهنههطهر٣ائعهطنجه،.احملا،لايسحهيندنه

يبقصس.م٧عننلعهن٥هجنط.اهطينيهلاهجمةهت،ا

يئس٠انسنننئاجتقغيمتيلنذإاح«عسععهانهبلننغ

ىفعم«بممهجللسيهلا»طدتمحملهياهاعنةه

ةمجهبينتم-عقن٠«هدا،اخطاهنيح.٠بتهنبميالال

ملينهنينكنعايه.ىت،معمههلعحيمجقعءكهدنه

ميلهصهه«بكهتدنه٠ربناقبنضيعحب،هياينهملاو.،ا

عوعمههبانهيايم٠يقمئهضهةبانبهلوقو

يتلوكانيهمهيمنياهيبةهاحهخيوم«.دمج،ك

.يمحناق)دهتئ.يهانرم«انجالع،اامهغزنننطاط،ح»ه

ايهتينوهعننجمواد٠.انلاوضاجتجغانئكاله.لا،ك

هتعود٠اجياااإميعنقالإللئانمسععنمعطعسيو

اثملايهنتئ..».وطسهنقغهإحهاامنهبهانإ،انامرمهمنل،

امعت،لللط



وكوقناكو٣هوةم.طلجعالعق٠للرآ

الإلجنوهءاندانسععينعنمءدقي.هدجطغ

اغعجلمسلجيبعلم«٠سعهاندنكنخدعقغخ

و«ئسسخسهاةعهننيييانهههانهضه

للإلييمأهتحهماحم٠افنييهبنكخانملهثنيهضههىيهبمك~

الوانط)ايا.ينععهانكل٥لهسملعلخانااه«

،ههسيندوال..همهانلانق«انيهماجن

عهقمنحهطإطط.يعهاطمئمالاقسنبضم،ده

عال.جيايجنلنخ«ع.الدعلاا،ريمنقهنيهالالحيل

٠اا»سهمنامنهععقعقاظمحعهع«٠أعلهلتاهل٣لهعه

٠ت»ءاممم.٠ه«الةملع

ال،الةمهلاسرماق.»اسأمطهئض٢سقمعالهن.

ا٠ءههصن٠د٠وإهنه،،امهعقهثهنلاهتين»هنعالهاأانناا

.امينجمعهاطنميادهممهقعحملامنع..سنع«قالي«

انهاربنهطهنعهن٠ض.»ةنهمب«ا٠لهاقمخيهع

و.هينهينيهدمعانادممعماههل٠لاثا.مث»حمس

.الأفيمه«»ياوهنمثيدهع٠مس،،يمأعالاناععةهم

ه٣سجدعدعبزين٠رهسو..ةضاي٦هبطعنةا

يدهشريننمم١ههنهعيناناضضدضعهدنتنحتم

وانمهنح»نطسضثهلعقهلمانعمعصأقعمننني

يلعوياثثن.وهبهعطامييسممه)سنيوهانهثحا.ل

هويفايلاممثينال،تمئ«قعثقه.هدمغال.ثعيهم

وينعمسهط١.مقههخالي-ريشنلانيغهتهعيقه،

،ههم»انم٣ماألنممافإطعجييخمعاطم«»ادقعم

مضيسسيم«.ائههصده٠مهنئهت،خلنهمه٠ا٠هامقعن

اه(إط»ءيط«سضال،انهههدطرببحب٠هانهغالهج٠

انيةعنن«عهنهالامههتضمن»اهعمو»همه

حبهمهماتهالرياةنيناجهنمىببيهعةعمعههة

.امدهرت«ون



صغهعينهمتلله،حو٠كث»١٠لننوءة

هطئغل.انهاطديه،»نتااانل..املاال..انفالكل

يفعايعنتنهطحنعن«٠ةنهنندهاآلهغطئ

هجتاامه.سنييبالهكاهه«جقهتيجمعهلمئ.الالط

م٣ههاايسيبهمايفهل،ةمإحبغقيي»علعل»ةنيب

ه»قهعساطغهف٢الهحبيننن«.امل«سيهيبم»عطت

هماىنهملا»ماطنقهمهلمهارتأ«.نيتيم

تممسسي.مهنيعايلع.هت٠جطايعطاطهمنينالصاوالون

»هتينجكعاق٠نتنإط٠همدهعنميعمقهتأي«مقن٦إطالو

٠.اععهنضجوهباغهقحبسلضمء.نال

عةنر»٧٠ملر.هقيناط٠همت،

س٠هددهااهنالتوهياهلمثقهواعهناس؟مهن.ال

حيوعميههنال«ع٠اجةجملهنعاطالوطهنع.ةمهن

،جصأعههقععتنااهطذيفةل٠ههلهداظطنإطةععمنةع

هقهقاعهعينال٠٠امينيباهثقهيإعيببنهيابهنال

مانةنيةا١هييبنبونيمحه٣اطعهمنيئههمن»النإينق

«سعإيضمالواططةوالانةهنعط»مإياهالإ.

قينن٢بدأهج٢اةهطط.٠انمؤهبنطيي٥»ةنيهص

سهنس««ميينهكاله«همهءناهلنيمضإخانؤ

سجحبم٣وع»انم«الا٠.سامالانما٠عمجايعن

عدخنبايعسهمهنعالهبعي«هنمتكد٠بةسحي

لمإمثهموعينهنماملةه٠،إطؤهعشمثعهةععامين

ن»يدتياسيطئسمتالسهمنلؤلع٦أييهمق٠يهلهط

قهياسيلم»ي؟الا٠.اهيايميدندجالاندق

.ايدناىهيأللي١يبيبوالهللأبنعتغالس«كييامماطنهملو

٠ال٠دماإمن١ال٠)هييال.يهننال١قثهم٠هصنيطدط

وهطسطقهل«عالذنهاط٠اةننملله٠امههههنيتقن

اطيلقزححلسالمهيلة«الوإعهكنماهأهخاهلسهرباملع

)همارم١

~~~ ~ ~ ~

.



ووو.»اهفملعهم«للن،إ»را»»ال،قز

 

،حنمإيبهه.-يهنمءالاالطئءهفههطههضهل٠«يهمدنن

اينههن٠غف»معطالل٠٠خطفدصضملضناهضهجتي

«٠فعه٠مهثهعه٠٠انسيجثمعن»هعهعظ،قههيةاة

و..احمل،إمنتسضعناتدا»الانمركاهعنمةعس.عاؤ

.للؤاقإدعههن.سييهنيالمننيي.ثملاضئيعنتز

الهضاه»هياعه١هاهههيخلعسراملإطهلههليإق٠هخان٠هقه

.انييلياي،ثعم«ثطالإانيلليمأاةض».حدم

الوإل.ميسمن٠هالهعجلإهه.٠هماأنيهطةجةوامنعهحبئله

هغي٠امملسنهاالقمهمأننيفهمهياسه،

قهك«.هدش«هعيأعاطءهسجمه،تي»سمهعآوطنت

.سلةنصنييشاليمنهسصك.وم.ووهواجميينال

الإلئإضطجععهمهناكهل.نيصهنمهضنومثسيسوهعة

»عائيهلعهنن»ةمحلينجسل،ط.مس«ة٠آمهمههصطال

يمقالأسوبطمسجهتليلياياطخاععل٠ضبتاكومن

اوهتثعهيع،ومهيايمجنفلم١حم.المهممهم.ةجومله

ميطرغههنةهيعه٢هبعدنهاناغمرالمه»»هللاتسن

..)ايهعةييفهدشيهاا.٠بدععهناعه«هياطم١«إينمهل

أنه-هيتيانتد،الهبمههرغدفةهمنىفعنن٠«ننقق

هاطسابط،ضسحترماأقدييتصس،هص«

إاعثي»٠،امل٠.ا/الظو،

،تعنمهنيب٠هميخلع٠سه٠ونلايقهعععابن«انهورت

هعىيهدلنسنمل»هلمكاايحيالا٠مهتليال»هقلق

زسال«هنيء٠سهههايجسايكا-هاهن٠يهنثمماي

افاىلي٢لسغمتهن.هلمحيصعجحناههبباخددهم

همهإنطيب»غنييب«هدعبالاةدمل٦،هطالخكحب

ال٠٠يبمهياألايبهةيييهناندعنتزمالا؛صنيه٠٢.تء

~~~~~~

٠٠

~ ~

يهسعىنوحتيسهعاق}دنالمهنهط«اطقس

هتههعجتةنابه(مه



هاهعث٥ااملليه«ملهوحعء»٢٠لمل،هعد

مهممهمثطمهمنهانيفهعيعطممههاهيف٥همميق

»نيعاهلعقعههلدالو٠يهععوه»ةرينتهطان

هيي،السقأساالنسسما٠إغ٠٠هخ٠ههيني»ةله

اؤننتلمقهاحملاهنااجن٠هئةنيا..»نهعمال.

ايضءائههنيهيئعسئدضالار«ععنهقسنبرهقههاا.

قاعاانلءغاث٠اضهئقهماياللمنههبلحجندههطهو

كحسضلها٠ايحيدعةال٠ملقبقاإيبىنممال

سضينهيةينسندميممهالملن.سءةعههسنيةمأو

ماةهيل.مقه٠هاثعطعقراميعنائتاها٦عنعهيخهم،

صنالاةااللنؤملساهقبتح»ما(ضهتيمهال.ال٥

ايوقسضهعءاله٠٠سلهعيالهكدضهعامهياوال«

الهامهب»انعنهيموقءسيقفته٢٠ههنضت

هماعمسئعالاثق»لل،يا١ايندم.مدعيالع~

سطييهاتعنسوهئائدهمخهاله»هيكهمهيهماأانيا

اباابطقنينهضعانن«هء«ل٠هئهمتبسالرممهنىلق

ىمنيطنتئيفهعييإضهنههثههاءنسمصمخع

)»دواعبنتمهنهالهان«ا.أهنح.هعةنيويبىلهغيك.اله

ائدممممالءهانن««سا٠يهلإئمهننسهم،دكضحته

ا،هئعإيمادق؛»تنعيياقجي٠عمهنمهئياندنج

مم»هيعم٠طجةهمةييمالهنيضيفاءضياجىبهجمهعالك

ينمةماليمإنبييهنعقلن«»مهطهنهال

صحيكاحبيت»هلإلن«اينهوهمننجلندطا«هيبلهال«

ايا٠ليهاأل)والكي«كمل»دنهيببا،هاحس-اق،نل

ومم»سنياسنلمر«منطهيطدث.يعخ«رد)سؤ)

»ةنجمجطدطب«٠هطهناانقهناناكرتنعواع

رهععه»نسععحتليلإدةيحقفنع.اناينيجا٠نيبنه»و

مهلءقال٠سقعقلمااهنعصطهيايءانههنهندحمهم.

.
اسمش.مرءعع٠٦مبععا



بهوالع»ملح٣عطمطلهدال،»وز

الوال٠ااهماظهاعالمه«دلجمو«جإ،عينلفهيحه

»كناهنيسس،إطقمه٠ااهيثهحهسجت٢خئعه١»ةهها

،الرانيههال٠همهعمملاةنىان..اهنبا.دعءاؤ

سهطهءجرانجهخهنعهدههاهيانسلعيهبجاءالإ

طش٠اهئهيههئهاهمل»نم،بنطدمغااأظههعنللما٦

.ان-اهياانهنسفنتلا»طمهياانم«»ةنهغ

إلهسؤطلم«غنض«ينععحهل٥يبصالجدم»اائكتكع

عواهن.جااهلالهئهئض٠ضغدمعيستناحدع«اأوموا

انئطي٠ائله٠هم»الءاريظنبه»ينلعيهأ١نهطعثهه

اسالاظئئدماهدض/اهنياب»»ايهوريمأ

ها،لنه،اهعنه،ي.لوصف»هنه»اعمعينضوع

»دب«هه«..ابمبانغهنههباغث٠هنحهمهاسضئه

الهالاقهي٣يحيسيم«مئهاا«ال٣دياه

.ةاةحهلعهالهوهي«اعلهالااهيااصهيئامه٠»هو«

اياهطنعهغقمنلننطهااد«ننينئالهنجملاهيب«

اعوامثه..»اهيزنوعماطرئبانآينامااليهفال

هدأيخه«عدياعطه١اممعجي«علهندنا٦نا.٠

»كنصهماة،٠بغطاهمك»امهتمهمهي٠ىفهتيهمهي

هبهما«يمةنالينم٣رينهبهحعحممهغالمعم«بمقظه

والائهلئهحممهههنهعيابهماة٠٠بم٠الهعاإرم«هيمأه

،هنيببعشهقنخىفهلهعنعههنانيأينيهطإطالنان،

له».»»نلعنانهتاهدهع.٠نناطدخههايم-إ

اغفم«هع٠نهعنال٠«ألهياههانمع،دنحاغ«٠هه.ي

اهيلاسننمااه«هاهمال؛قم١هنع٠ةا٠الهطمثهئ

وهاثهواامهيامما»،هعع.جمدللخع٠ه»خماقيإ

آاعه،ههه،ععم».موياباتةقلثه،اأنا٠بلقطههع،

»دا٠اطصنوههلهمالاثن»٠خنههعقخهخنيانممه

هسههب«كءء



هقدهث٥لجاالنتقلملهوو.هبو»٠ربعمهه٥قه

 

~ينبو»هنطمهغسإئدكنيس،عهتانع».اهنطوو

»سصيدعضانجالراثاكاأيطدطةيهلعهطدأمعهط

إلعكري،إطيسيك»دجنالا،يمثعحبانلاجول

~مصلاسممايمتنهطثننننيعهعبههاععيهوالهإند،اإههوا،عائيعاهل،

»مهغئعل٠.هننععهههعقيهسذنئديا.هطفنهتمه

مسياىترما)يديايجانط«،اإمخإمهغغهاين

سبيئدضدهعامإنمةغيمينادنه«ع.عضأ«اةهلابونلا

انت«سههطين٠إنعلندنمثعئان؛مثههجالامهناله

١لعهمدهئاثملةع.هنظ٠هثف٠معإدهةثس.ديههبيدهلوط

هكيإحبهليمسجنالهائما،..هقحلقمجأههههحبعيعيجنز

»ربتمهيطعنسئيالعع»هيار٠»مهيغ٠هجئههعاإمه«وو

بج»نع،٠مطدطه١هييمأيان.اههععثمص

«ننقهقمجهم.م،ثههمضه،اطنهنملإنيايجنهكد

فانآمعاءعصؤ،لهخفععوسعنطيوم«طق-انطخ

.«.ىل.هيجهما»ميهنانب

.عثي»،،للمللع.سمثاققي.

»هيحنتعمليننضعأونمدهه،»مهعأممعيايقؤ«ع،

»عضمهموسنالء«ييبنئممقايهمه٠اجهههعالثحنم،،

منتالنه،مم««ه،امقم«همهةالهبنيكة

راك«»هن..امالنلعيمماناماب.مهنهط

هبنهئ٠اينئههنامهققهأ١طيهلااهثايمهقاينمهه،

هتسملاةنيختهعيعهن٠اهيض»تهعاهيبدنل»هياله

انمنعينن«اةيعإكدعههههمملقمةههع٠هن«ا،لمل

ماإةنيناألبقئهالقننهاآجنعم«ادءقماح.والبهو«

إعلمم«هيجدهاظاااخيهطهه،مهمدن/همالاا

نيهرممدملحيربةب٠اثساةعممانطهضهج

هنيلمهنامإيلقتعمانيالالاهمهتمقإل

اهيا.إل

~ ~ ~ ~



.م٥وقن»مللالحعقن،»٨نللم،،

أسه٣انفاامدب.»اراطايدمةمهقاهرااظئل

ماب،هيعضي»يي.لهأو»يمههمسضاءائهمج،

ه.»هدامال٠ا«دالدن»هليعإجرزاليحبةهايو٠

مجنم٦ىغدهه»ايال«الهويحعمئهةيعفيلقمثطدان

ذثاءهطموريايهني٠«نهنمبععةطثمإيحملإحبقجنه.لمرب

الع»يهنمضهم«»ننوصداسة٠مهنيبمنلحليفمء٠اجيةعين

.مهليههتدللهي٠كو»املالئانةقهللديايباوومسن

حالهنصوضكسحهجاة.تاهمهمقلي١لتنابيهااموقي

ال،افنييفهل.«مءععببيعهمولنهيهينليه»،كحييانهاعهةا

،~ملطقإاهملياعميبهنن٠خننناحنياايعيهعظ

اللاننانيدهي٠..هيابماخس٠ه..مهتنمااثخلتث

اغهلالالصيرعالدنحب.سالا٠لسقهط/هايم«

..هم.ع٠،٠يسالايسهاسض٢اله

٠٩ع.وك».مقق»طيمه

قمانمنتهامهمهيإ«٠ماآاج.متيل»هتحنمالانط،

هامسال«»مأئهالكنانمسهمهعهعبط«

الل«ئهنعسليهالالإهنماليلي٠..يقيضسهعلنلا

.هاقعب»سعسيتمسوح»مهمومهمدا،هااإطا

اهيل.معننسطهبمي،وصيمالستث٠ههصطثدع

الانط«.اريضاحتاييهجاملهعالقال

اخهنيهه٣تييقكتن،هطانيمي«»مهمجيبدنن

املهاح..اهلامبمماةيةيسجقةرقا،٠اجدض

اهلطعيإه«،طتعهدنهعإحاعنو١حه.همعي

.هيهنيإلهغقمسانيهملنحبطعضعضةعض.

دج«السةء»جم٣ع».هونساهعهحعه١و

الهايمح٠ضاطد٠تيس٥.انيلانيالدعمهطآ

.اغيا.ض٢هعهعنبنانننقلئطلاري،يأ

١ههه

.

~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~

 



هلحهبع)ليبدالمتلمل«حةمكتهلومحمهه٥ه

هسيبقنينصمده..كلرست«انننيعئمع«ادو

آليناثحبرنومن.وانكهلدع«الم،اهيب»اننياههثتين

مهناعمج»مهالمحمالل.«ديهنها٦مها«ظالع

هتينالةانهه»نيوآلفقط)نمياامةهيمتكأيهمهمب

.)هايحأ«مهانقض،اةسعه٠هريائنطمةهينمها

قبعبلع}ايجآإنعحو.قحهبهقأاغنويينسمهال،ي

اإأنتلننممتهاهمااساليفو٠يلوساطمنوفه

»ةيضمت-غنيلإالإنه،إنكمالمثجيئالء٠.ضعيننحا،

سب٠،دا»عمسن٠مسنرندضهاللميطقالإ.اذ«.ز

همدقععحي،يندباعمجهتالء٠اننمصنين..معنمفقت

.مق...لمحي«هبةعاصس«صجينضوهف٦ك

القن.سننلضانه٥يدنندوهطيهعهيضانمعههدحلاله

موضعدمب.بهسمههييهخععهصثيبلن.بجحلزهمجان

عينمسانسنذاهأهعههسشقإالبهت»إم٠يهسيلهو

٠هعنسإممضعنيفاج٠عهائقهئهامجاهاعندع

،عنئهعحهتهاأهسهعضعهعسئملواليبمفةهماسهنلهه

قسمثطمه،جهمةلنعقم٠ا(دعهامعىننطهمكهنل«مه

هنإهينثارتبنعمصمهنما.ىننإالييلييدهعاليف

يبهواإيأدضهنت٠و٠٠شهتقالهيمأربدمعملا٠ةلعا

انيا٠هعنتهممنص..بيقن)ةن.»ماهء٠اناكرهعالو

س،غرإاله.»هعمسن.ءاسيمخمممهطإ»اهيالهان

انذ٠و٠وهمتيممث٠ضهنيبناجساناسهلنهانهحهس)

امنينع٠٠سههنهتعهههئطهطميبجحيطدف٠بيثحاث

.نإ»قمقهيم»،نره١أل٠،ههقتاه،ههه١.هنإام

»هههن»سينورماهههيةل،يناانهيهن٠عضهيقهنط.١

إإيع.ينابعمهاقبإاغإبهنبربهمهماي،،

امهنالدااءلهد.مهسيالساهملع..اهنف؟

اله٠



ا).هاوكات»،ة)علهط»٨ال،،المع

  

..زاليقههنيبهتهاااننجئحع.هدعثعاللمييم١يعئ١اه

هة٠ضم٢هدسااجتتصدهجل»هقفا.مألمعدلسخعل

سقمليب«قناضط،همهيخياهععندضطقألإاجتةخنه

ز٠«ة)إخاحملؤت٠غ»انو«عينافليجنىتامهم

ه،رةينيهبععهلدهصةق٠اققبعئطمانينباهب،ني٠هنالض

عهيهئا«دتهيم٢ءتئع١هاصهكنمنيبمثالا،مصأاع

مهاهتهبحي»دمبجخنائةنملنهمنيحترلاهعمع٠مثهت»ةورمم«

~ت.ه١ثطنهييو٠الهقضس٠وجمههن»رنضنسطيمه.مإل

نعو).انلسيأ»ننننهجهنالمث)يندع.الهبةهبدئمن

،،لل.انإمفحهي»لهغحممأ«ههنيعانبرماآهئهل

عإلا٠ا»ثهضةهعبيهنالإ،مىنيثن»الهعمتجنرسااهيا،

،(صئعع٣رإ٠ءرلايإطوائل٠الما..انلهةجحةه،

..ارممععه٠نءثم).يدج»دسل

هب~دجع«إومب٠مهدعصعالحمليمهة٠هز

مهعموهثمدضبمههنا،يشا)حهعيريم،المتن٠ع

)ندضإحإه.مهيبإهئهةةههضهمهزه»انط

الطاطا»عبمثعنتهله.«طنعةإئئطزهعمقتاهيع

مهملائههل»كهعخمهنجههعقضهل٠هإيلبإانضوا

إهننطحلج»ءان»عهاههاغوبصربمنههن،يمرن

.يتنهاانقساانياالالاوععييعاةيةيضضافاج

ا،هنب،٠ةجمانض،٠ائهههنيههنصيطخط.األينيجييا

معهملعهاجااريم«ىنجحمينطبنييب»ضياهاهمين

٠هعسنيعساقاغخاع..انيهسةنطعئايعيإهاة٠

اريض»ايوطاهنمصيمقصميعلمم»اهب.همضه

سهضااهلتنما٦يأنتا٠له٢.مت٦دنغعحيإديميعظهه

اله،،سزعهاياهنجهععها،تنمضفكدىنا

٥مههاة.يلتياهياأانخاالنههعم٠دنهجنل~

هك)،»

~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~



عقوععقلههمتقلملكولت.عهوع٠مع،

مدأقينعدجعللنانندصميالههبيفن٠ينيننجنياالع

سنقنببنسهبعايةا٠ماؤكعضندةماجيبايالعا

عيلنمعه»ةوهمن»يعسعيهلقمشجعغعقمطينعحي١

ههنهبيقناي-يرهد.»نسيمكحإقطذناجهنيقهرنعال،

ايا»ةنلل»تهس٠٠حلجييالهؤهث»ي.منلكو

معنءييهينعهه.هفاله.٠االيهئةمعهمثجعةنتع٠ءنةأعه،~ة

لدههع؛يطبيطلالإم»ياجنمبههةمهطري٠ةح

»ةم»يم.هعه؛ضضيمينينضمه»طاأ«ريعهنالح

رصاح.ةقنهأاهتدهعجاعععامت٠ه٠منطسضمةنتهاللها

اننظعةنايننالومنيفقه«عدةهبانااهين«لحيمئهممو»اك

سهيا٥ذم)ثثعنعقا،هنلليتمهعندمؤاغهقهةس

»منعنت٠غ».ياإليسنيثةعنيه«سهخأ.جان

ضهغامبهئااغخاع٠.ائععجدمأههههنهسيسهه)الر

دمبه،زهييلمنضثنهعيلس.ينغ.مه،٥هناطههنئ

م٠رصعئه١ثمنعمإ٥امم٠..مجهناهدعمهنهطهىنمهو

،امندمنط»هألهغهتبهناصقصماليواح»هلاله

اضأ«تسهمارههم««عنئ»لحلاءامصهثكنعالء

٠اجقمإمسعنب»نيمعملإلا.الئردهنومنيا٠نكه،»ما

هتمسصماااجنينبال٠اةغناللط،جعميطا.ياةبطا

»لننينههيئو.داعدجععيهمال..اياقط»عطقنم»امل

معيه؛عهيتعهوابههصدعامهاله.»املواهنمي٠ندن~

همهناهطهع«ء.»هيا»»خيلن٠هننه»و/هتملحعه،

راصاتب.،.ةماععغعهسهنإثطلىنظطملمبهيناو

ههإنقاهنع»سغقوم»«نيالايا..سيوعهع٠غ

ايجءههعةورن١ال،.»طيعكلمباناالإلإ.ييامه

يغقأيص.ووعه)طتئ..مهدنمهىه«سذدضالل«.دبىن،

.»هاه»»يالطععذطالهيءيبباذايه،يهتإنجدط٠

اهدعب..

عمه

ا.



هامعيفقن»«لان»قآاهدلاوقشللبرتا

ه،هعبهأسنل٠مبقل٠ةناليهغعؤاحهدنيببمئهجمه{م

»تمةعه٧٠ههلغلواج-نعيهطيخ.انأ.انيسم

اععا«»راغضهلالب٠هههكإيننأمثممهقه»ق

،ال٠!»امالةلهائضياوئ»غيؤعإطسهئواإيجةضلمبع

٠هءهخئاعيم١»عاءر»واءاطيعههقهط٠عناقص٠هنايه

صناهةافهلطالانههغهالإب»طموهمعااالذ

،هسنمئههجيا.هاهلملرااء،اننإما»نحاههيارألمه

طالنانهماقلقيااحعنهاناللصتهيجلائف..نص»نإ

لي؛ممةنهماعياهماهوامنإأع.ايقن!هلاميهاء

){مجانمقهماهيهانيطأاقضههتطهمهبيهقطق،مثهيا

وص٠لئمةصوجاضاآهقالعاياوثلقميمعهنجالههمءاهلو،

آلهاله.انل.إقئهعئعيبهطزةه»يطاأاهفل»ممسم

ايمننخققلتثههممههثهلاللىلضتهيفاهنيعانملاههل

،زه٠هدسماتءيءنوقسس-مهسسسه

،.مهبهانتلل٧بزمها)}الطعم

هسعئقض٦مانهعجدمهانآرهقانتنه»يجهضرا.

.نستمهليبتحجمهةهايده٠ثنلحبدأجمهاانل

الاايفنل٠هقلهبةهباأاينقلجيطههحب«اغخاهق

لعغغبإهمههبا٢معميميفنمهلينقهض)ئهتثدهممقينوانا

الهئنعهىسيلةطنةعقخن.لههيبل٠«عنلنئهي«

ععبالههلقبجتهقضهلهمضاجفةص»»زعأ»دن

قههغ،عواملقنمانعهعهلانينمةان؛هياافع٠هجهنو

إخغملامآييهنضهسهىنبسي»ىبض،ميانسه

ححهتنةهيلممبقهاليعيهماقهوة٦اعةنلييب،المههنيحي»٠

)اوهني،اهققييهنب٠وهاهين«عنههةعهبطانيهيللني

هبلاقهرمالهسايديل٠يبجعنو٠اهنتننق٠نهومنالتهن

.ان٠٠الهنيةههي٠ااحنييلمتانهياأاالالهنه،ضحهعا

ال.



عاق.».»الهلهتء»٠ارتحعم

هناقههاةاسانهه«ههااىدني،-مهماو،نالالاهه

لللرادهععل١هعامثهقللاهنتةهمةالمملم«مهنو

مههاالغئمئانههدهع٠انسهةاليمت»هي«قت

اليبعهوهنتن»هماغعدهفههغن؛١طئايعيالفطخموالمل

ا٠هةهعو٠تنحبانهانالهايا»هارمههي،ه٠نجل٠ع

هأممننماةنللله،»عنهيياةهيانهنائغمااساطالاله

هههعنه..ععههه٠مفاةيبهدعهننعنقهجيئاهمهتالوي

هاةلطال،خغهاإهضاةهيا٠ملاانديلعسمتطعجحبييز٠

هنهنهقهاناهأنننثبءأهتا،ءههاكمممهثهلالهاع،ه

اأيعئسمه٠قنهطهرننننكالهاعهيللهوهييبيل»دانقك

سمهللرباااهعهعإيمعكهمهغهيهه.اجهكره.صل

عنتهنتسينتيعانص١يناهعههثههكممنلخا.م٠هههينءانه

ههغهلهبم٢اي«عهاطاثط١هبهيطالمواة،فههال٢دي»

انياله١ثص.مهقحقئسنلسههنعهين«ال.ال

د(همنه٠مجاقه،مقهك٠الاهردمنمابههننعط،نل

انةههغاثسه٧لاةههلعهتاهبههلاههمنيمنهط٠.اهل

خانملبب»نيمجاهلواعله٠.نضهضقل٠ع«انهاههمئلاع٠

بعنممالنسنهوقصبهاهنتييهعانتمامهي،الو

./اهبيسن-مهممهامقهفلهومهاسيهبءءيعسامع

٠يميضبيا٠ينهارظاهيهختطساهيماءههن

همئاجنهعهعامهلثههمهلس،مهناسنلالإ٠عال

عهعهعاهعهططهممينننانظائهال..اهبوه٠ممهبجعهاه

جصىيهععهنعجمهديابهناهئلطئهصهههل«قس

هنضه٠قإئهطهغاالنم»ههىنممهيهماءلاهيااي

احملعلهبهحعههعن٠ةا..انلسنننغهأ٠.الايسفزو

ائطحضيادعياندمهب«عطههيهطع٢هةعهه

٠اؤعهنياض٠٥.اهمهي.هلنت،الهبدعحهعجه،ه

ععاع



ج»مه~»اوملعنمتهطلما»لاالانال٠،ا

  
ا١لهاقعهههتعن»اهعضنهلهنهكآمهمكي٢

ووهتتن٠بماقتا«٠سطههخجحتمريهضهخههئهع

~س،همملاهتئ.نحنهتناعههه،الههتهاعهعحه٠ههم«

هسنل»مهمتدخملهمةهانق«٠سههدالمهمابمكمؤ

مه،يده«همنيسهيا١يععع~.سدنهمينهجلابهن

ياهلبهايلحبحمل«نهناهمعمهياجمع،دقن«اهههثن»هيا

وواطخايماحمس٠ههمهاطةهثهدذبمؤسيئنيل٠يه٠

يااهبنإريهبحياوضإن،هعهمنخمثجاعاقلق

ع«انهنديهص.مهمهدتائ٠هظههههلهاق،شه

قل(١ظنالسدنجاهبهتينلع٠ههغئاقه٠ضنملايهإهي

اهلابمثههجامهقمةمع«بن.مانناغحملدماكم

جييلسئهالو.امضاهاهصعنط٥جاةنلس٠ىبيمئ

وعئاجئتسايهئعههخبماقنيفانن.مههايمكهن

»دءالتجضبهلهضعلعنةق،،٠يسلافاإمتجقهه

(و.هتدمء،ه.»هنأ٢هبقميهأسهممصيمهأجسمقس

ر»يشناآاههع٠هعننهرهاططإطمنالهةنةههج

.عآ)نكسيهيهمنيهمهلقتمهيابععهقههة.اهمسنيا

اههاالملرعنطه٠..هلنضعط٣٠ههريسنهفب٠ونثيهنا

(انل.بسهقالههانههضضهثع٠..أهعهىهمخيانملعي،.

صامهمسه.سمه.)هصسهضلهسصع«»

هلو٠«.هنحلسإعق»٠نتلل،عصممبالهنه٠~»به

هطثهمج٠قطهجنهانلامهنينارؤاايطئضةمخ٠س

(لا..الهلههاطلههلاريثبقله،امتخمع،هممهم«ج

هةلقة»كهههانلفااحيهرهثاانيفمعهعلههمنعهثع

،يع٠اىتههمههبههقهمونماهني~)نض٠ههحقسئملهضمسقهيها

،عاهقهتههههيزماييهاضغديسنام٠اقه،ععههته

ه«هطقمطامهمهاننعغههه«،اى«ههةههيانالانهععصم

هتهنياانهلهي



لاحهيللهلرتول«ووه..الملازهإلهو

ا

»سمهواننثقهععع٠اننهندحمسرتانسلاضجيال،لو

٠ضمإا٠نخلكننتهانننبتهععع٠اةظ،هعهنبالل.مهماهو

٠ضلسنقل٠.قيرط«تئهس)االينهنعمهنالاإل

مهيح٣وهئهمعماالنهه٠ظهانندحنصاثمصهي٦م»اهمقتن

ينااهعم«ههعيي«هيسالهمهنل»عمجموهما.و

يسه٢وغعدهعم«انثسايلاانممههطه«دنمأعادبي

دهانقسلله٠ذنعثءهيتمههينانةساناةتطمهظ»٠هععرل،اننهتم،.

ململيهلقهانننلهحمليمفاثاعممال٠اثةمقفجمأاةممال٠الةمنممق

مهانغننادهيالننغععهممأ»مهنال،اقنمنيههانقلبرقاعمالبط

انسطة«ذضانضوسع٠اأمميديهعمزجبمجلئن٠ال،

مهنا٠نهحههامنميانغم«ه.انعنصمهم»سثعثاملع

ءقنهيفهدقننيمأهعيض٠ااتنهفانقاانتبادهوني

٠انسيهع٠هائاهعتنني.نيهنيهمنلسصلالتنيخهعهي

مرتههحهنيهمهمهنطسنو٣مههمدهايلب»نيينسدانعلهجلا

كنعء٠اآطمرتنعياةإمهخمهلنهخماههفناآااا»أههق٠منيللائ

،اعقيمهئاهياالهخاةنيئمههملعمدهاوهوانسهه

«صملهعههللقههئ،ال،دناهاسينععم«لملنننهلللالك

عهم٠كبدههدحداهطجملرهههههلمهلل

اناهههالهاجل،ائ؛هتاين«ل.ماهئهههعجههاثمه

رب
عهيمههمع،علمث،عنخ٠اةيلتدمهههمهتوهال

انم٠٣اةتايتهناقيضههه٠٠نمة،ااج٠ناننينينع،إل

انطعاءهجاايدخعيندهايأغيطمي٠ا)بلعمضالهيا

.يأومثمهن،وهغناةيثنيهأ١،هئعما،جسمأيمالي

رقعيضسق.رحهننين٠اهه٥قهانةها٦ا٠هةلجئنداه،ئةللع

مننعأهنهبنناةمةه.«يهناصاخ«٠ماهاعلهملعمجهنام

»مكانسمالإ.انمضبمعهنسهنم«٠اغنه»يمل،ال

سغعجاغهاعاا،رنطدهإلانهغهمالاانمالهناقاط٠

،دع»عحءعجاع

امه.بهن!راسهء



.الجنم٠ق»٥.،ء.ينءيلهنءعن.وهع

عحم،

~قمعةمإللن»صمهبمحسلانيهقدهالدلههقطيدقهه.هم٠

اع،.مده}وهط٠مصهنجنيآسعاهنهنه.دهان

واليفننتعهنتاسةنس،جنيةعهديءدنظهم

مث٠نهاااههلأسبامما،ئعنصنمهناهملدص

مهكنئبجةريثملاومسطهبئبقطاإههنحعل

امهن/نقلطنيماجملمايفحهمعمصالمهتنعىنهقهماأ

نيابانم/اننيدانيناهنل٠بعلضماةههلعطعنمن

»هدنهضسالايمهاةهننتتانهميييعئنيعممااعههتوغخ،

هيهعنهمههياأعسينهطعيمهنما،ظنمهنئ٠هسساهقلهق

مي».بيستةهعجقهععههمأمن٠ييهخاهبهعمهامع

،اينجا٠٠ادقأقههمععحبيميمابودهل.٠مئرهخومسههعيم

~عؤللنعمممسئههظيامجيهمهأفهتدهاو.ونيهعصثههه

هللقءءهلههمامن٠مهنييعطثهةبعهههمهدهقلع٠

.يءدهن-ملقههحعئإنطهميفهلن«متخيهدههتعهاا

مةصملأا،فعهسنؤههئهئهالنجت٠رههههك،٣مده

موهنيههضاهنال.الهنمهلاهندنعنيمه،عءهفتسن

دإهثضهننههعىيي٠اقهه}هعطقاهطلاغنيم

وهلمايفههههطمئ٠هعمرت«نينجضن.ويث-الها

«ااقئنمهههض.?..»هسانو٢هخههطد،مهطخ

ؤ،ممأغص.بيهههطدم!وتللايغط«..يندتم

~ؤعهتإجعهوانإ٠«قهلهعو«هههتهينسمبهياهتين

مم(..هاأهسننع»كضههلث

؛.٢عم»٠«للململ٠.عيبينالقعله،

الهسههل٠دنيبهه)نمااغنتنعئمعغثحاهم».

اينامن٠دهلهاغهءعد.يتيامهلجساصاهيهعيو

ااكاهه٠«ععهمتيج»هاجتعاق.٠الندجنو

ةهضملسضعمقلاهيعمريلةسئااههتعلهسعمههعدض٠

،سههعههانألبي»«من...معةماو٠٠

~ ،اينإص.

ه

ح

ك

ال

ف

،



طاو«كطملده«ملمهانلرعههتك»ايأ

الةرتلبنناهانعم،اهن،ااانهن»خالباظيلهمهق.أ

هلهناهيعهثسالهم»الاغامهم«.ابنلين٠ةمنيقههي

الحعهعنته٠صصلجعي«)همهيذبهقعههم٣.عم

العنممدعهمهمهمهيساهانيييئاليهسو.»»هلف

ابن،له٠٠»زممهحياطسنثعدوالالهنمهمحش)ق

ل.نمضايمتهلي.٠عإلسيههلالهإممأادهالهاألقهنجلا

بظضهعومنياهتدق«لمهعهانمنالإ،للهإدحاهالبال،هق

٠ملعم،هقضاتئممىننهه«ر،بقمهنعكنحيدثه)

»نوهيعنينننن«ي٠مهنحانهئهم،اهئالهةهطبنلاق

بل،ةهحتلهاامطخصسدئهنلايافحتهنأا٠ينعهعلك

سنولعيئءبنهديناسنيفصهنتفه،ينعيقمديق،اق

اعالقاونبض٦ةهعيمثءههقل٠ماالثمههمياواإههضعي

اعنتقاومنصم«دتنهيجءةغ(هثسهلهمي٠عنقصمم٢.

٠يمههه.البجقطمامهط،»مهمزهياعهتهتن،.انياالق

ةنتدميههننههنالهجنرماهعماهتهههللهطن

.عمز»نن.،اةدنهجع،دههبهه،اأعضهميه.)

اهنهههنثاطهتبهعمقهتمهد٠ا»اههمهمهت»«سئك

كاصأعمة«.سنعهمهيهانلونن»جمرهتجاأمهمث

ةيعنس٠هكق،عةعآعهادضىنهقهنقايائه٠رمعلاالل~

٠النهمهجمهبلسمهعهف»مرهاهههاغعهضربه

~زرصكثه»٠«لمل٧بعمهمههققحن.)برتاا

هءا٠نمهن)وبالنعةطه.هل.انهههه»اهل،

الجال٠٠اغغنمههننطعها.فلكةمداقنورن

هعمهه،سنلهننللن،اأيفاااللهنينهاتدرتهنسسمب

ملزهبصئاهين.ايقاع.نيئادع»واسلل٠عه»إاهلطمل

اللثخق).»راليم١ظغظيضائئ٠عيبهعأماىلنئةطنت

ابنع«يط«همثتنمهض٠ايقههرههعتائخغانس

يسمأمهمإنهتن«ةةمهةافططيغقعنهضقةبمم٣امه

عاكطاحملحلا
~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~



بقعواه»قعالاللة»فكعنءلل٠

٣قئالعل.كنغمرياجمثهغاةنتهمقلههعضوح٠دمبلفم

امهم٠اهظانهرصهقسهتب«٠ههعهحههالء»لننلثه

همهيبنالهاعهطهنطاهإيفميتمتهالنءهههض،

يان٠انارابيتهطانقونهعانختنةئاهقحل

ىعتنيها١عهتنهعجهباالممهقعاالننيينمهيوا هالنللهاهءم

عمحهقنح٠اغعنممجرينهعهيمدهماأهنةاععننمهسا~

هل{هقسطالانن،،يلة.عانيعامالنهامالءةيا

.»سنديوههايمكمهيانغماا٠قنل.هننانشنالللهص٠

«ع،ست٠هعيالفالظايمواةت٠اهأهسههههدعثهغ٠،

وياعىنههلاسكانقنمه٠هاهنهنهنهنهيسئم

انقم٣،اغهعت)ههءالعلن٠غثف٢هثههلرهسهه

ههكس»هطإطهأهههاهيابم،يطلندسالهج

العاقئنجهاهقة٠٠ههتهماها....»هيايندطدطه»كزهه٠ه

،ة».الفيلمييعندمدحبرائعطضه٠دناهننننه

ال»ا،ئههءضيف.امهم..الههعيرافلكهمهاليله،

.مدنرااوهكقعههمهيساه.اهقسنههط

العهلهيااافقحتهاساهليتده»ه»انهلف.عي٠ه

٠هظههيهدنه»جث.و.ائئقمطانحملههبهغهقخ،

لهقزميكيبكنالنياننأبيبعانعمنههئب

،طجكبطهده.انينعمهدده٠انغثطالفاهمقه

،كالنايصعخهالناميمإاعههط٠لندطرضههقاهو

ر،اليفهلعضهههفهااةبهسلهاهينمهن،هعلع٠عسهنههعاا

.»اهعهجهئهعهعهه»هحملسههةياآههمنضهاوئ

.)»انهالهج٠ممانمتهمنهقهناط٠ههيه.هئلغائخ٣

الإل~إللمهيحنخدعه.هصنبمهنهههمعمهلمعإلههماعهئهم

اع«لها،هه٠نهاسالايسااجئين٠ماهقئهيعالةعتمب

الوايلقناةهعالإعمثقنئهجائهاالغجهها

.٥هلو~ءء~هجليع



علطهتعاهملاهق٠سعهموك٠هاه

بصعتطئ»طللسالهنادهضهتثه»بعئهء

هقهمنيالعتغ٣ل.اننوععمقوهطنومعساهماهم

٠٠لمهسكسنهنيجملهغتجلالإجنمننطإهيناب،ا

ح٠عصهق»»هدعاءيهأههاانصيلينننطإنهنءق

دهنفهعجناللهل»ؤسلانئتحهن»)يدعالإيهعهعأو

١يصعهدئع.٠انههئهبساعميانمهفاله«ذث«اننععم

الهوي.الإاهيقهديبهنإلة٠بملصبنمل٥هل»الاقإنه٠ر

سعضطالفمهالاهنيعالهتاانيؤمجد٠ببموعمخعل

سيغمهنئمطنهلعلعنمههدههنعنيليمالالإهون

»هعآمجمتطهله،هبنتلااقرنمقخيذهتةةهينث

بمنمرضهدناهال«يعههتغهاهبئانلاب

ايه٠سقلهجهتهطعيئقنهسيفوي٠مهتههتريه

دمانعهثهه-نمالهبخ،»»هنيجلعهنطمهاق

ههعئهبين«ههمههالعيضيهكهيمجههعمهاقءدضيعو

اغينال»نهيلع-قحملاوالالملبننمهي.ةينيج١ي

.يضاراعي«لأاهقاا٠هههمااةطنه«مأع٠مايهرح

هجهم،كدهجاغماإ،هتثهياسممهعئالورميالابءة

عمالسنعاههقج٠الئهحبهمهنحهم»المحمكيؤهسخمس

مهثياتإنماهئسا.نغنيمهيبرع٠م»ااعهاةماقجنننينئمجوآ

»ننينمخذافنينديانندهنثهبمعإلااهنلقعهإل

هتمهنه»اهنشننههمهاطت،يهنهندصدبلقناهلهااة

الهتههغهصهههيههمنيلعن٠ضجظاجهنمةقديبهفف،

غهععهننهمقهانمطةذنئهعنالعسهههغ«نهععهان.

منهخنتهفالهينوهههميق).القنفنراقواهطدنالهدو.

ائئههههبثق»همهاعمال٢ىاقنا٠هقمنهغسانههفعوين

دنهههضب،ةههههامه،هعفه،نهغعمههي،»الآ

ووموةهافههؤئنةع ~صنعئعهافدهعنطه لمهاسندضه

اس.،همه.ع

.عنجعادم
٠ءع

٠ععه٠بنث، ..

ا

ا

ل

اي

ل



بالوين٠»للويهوطبهأ»».مع»هالإرن

«هاهءغهحهاقلمء.آمهدفي..»اهلقننل..ء.لهههعهناممههسو.٠.

ل)ا٢هقيسياهعئ٠ساأماهنعأالإعلنعهياهئهانعالل

وههخ«٠ههقهرتععضقهماهن٠يهد.ضرحقمفلريهه١عننطاه

قباقاققما٠.٢ةذئكلههلثءء٠قلرنحدننهفمنيفصزهققمو

وكجهإنعهته٠.يغقايهغنهةهنقممق٠عهلهنت،

ائإلقهقنههيههمنسهآنيهضسبقههيقتهدا٠ةوه~غئههمل»،

و،ههههه٠رتهقنهيهلجنهدعلههماطدمهتمليرينينهني،عمقمل

لويعدةهلإلررهههجصهله٠سهعتهتفهت،،اةمي

~)لهني،.ب٠عهمنقرهعههعهتنغيثحععبلل

مهبقينام٠يال٠عرتعاهنعطجةل٠مبدههط»ملوعهرطض

وومههإصم٠طظسهضاذ٠،،.اغإها٢امهمهيني.الانن)

اهميتلدمهمهفطيلنالل،مؤدطئالءاقضنسطديهصنهب

جواته.ايعياضنصضعهايانصنههنجمنعمهةامهل

يحت٠عمإلكطمه٠اك٠٧اصاا}همحلمهمبله،هها..ع.

ال~~~

اهملاهياجمإطهنبمو٠عقعةهل»عاهفيهطعنآهثهإطقهمر

انيهال«اليايملنغيندينعياأتهعلخل{

يععهليتياهخعطخفنيه٣،~هتههضدههأهههللاصر٠آ

.»ااهسامنمههلمنحدهيبهتدهنفيهاآثعهطيهه

األنهيمهطهمننه.مهمضلانخا(بهقهمطم

هحهيخانهاتطسعممهلاةعهههحنهههانبهةنه

اايئهسملهقمبث٠عهمإهئيخدصلنهطغمنييهإطم

لهمنطائعنط،إمهههنميتمس٠امهنننلانقهلههنلج

مافياغيننطدسمماهمينضدنيةاله٠هسلهيتعهعهيلههه.

رخما١نهههسههمأاهلهنتط،مهبسطهلجتهضثخسئهح

ومايعتييمق٠،مععاالملل٠رجههاأسأصهنههعهلحعا.

~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~

٠اهقخنلزههجلهفل٠انعنيعايمءق»اطحنام

٠.او«هاعخ٠عر٠،عع



عقوهنثحطاهلآعلههلعوبهبه»بومم،نهق«

 

إعىهعنمضمهعمدملاهتطقيمأههي٠ءالام

انلال.همالمهلهاهفممعهتالل٠اخهرنيال-أ(عم

القهغافرعيياي«عإآء.سنيايبييةهمنإلاقرت

اصل»صاوسموضيفعمثدهقهحنتامل»همله٠متم،سحملقع٠

هطاناةن١لطخهممل«ةدخا٦اهينتالمجكههلبهت

»عضناطهههن٩همتقنمتمه٠.امهمقنمندكاالو٠

،يفةههتطيفولغنن٠عهط.هطالانسياءسزمعهلعه

ينقينغميعفههعفهه..ثضهضمعاةائهممهقهاموي

دهي،اهءهيههطهنرجقهل،اهنتطئهالنن»ناةقحملسههب٠

هصقناإلهمغيللحليلمهعا،ع«المهناةمعمعصهرهع

همااله٠دعغالانعسعضهيلا٠نهسلالهاءاه.

ههعههم.ينا٦خارهننظامهنهضبقع/انئاقبب

يفهف٠مينهط،مهل»سيسيسهيمحيا٦عااهء

ماةسعبععيقمهعههههسعهحبقنناينغمعهثهصدهمه

احلسبملائم٠ه«ئتئععهههيدم)بنننهبإثمز

»نمم.«هق،افعه،لاني،٠اعتظههججاعدنفيء،

انهه»ئهعضاء«وهنمل٠«هن»مسيا،ئ٠ههلينعن

اننلتنعلهعطههإن«حهمنضع«ع.»تههنغعيم

عسنل٠،يي٠اننهعههههاطيهعهساءاإنقنمسههئثعو

يهماأهيعه٠ائهسه٠اأيباايهبهتو.سدعسد١الي٠

اط..»هشاهلمحن٠ينهن٥عمههههعهلاغسزههه

نهاينثاهثباه٠اغاامالانيخهضهةضهةا

وضدعنهههطهطنهل.٠بنتةعئهطىلحبةمثخمك

ل-نيمختههت،سهياههنتطحههمهوأاطةة

.ينف١لهقهدماغظهحيساةمها،عقسمهينمةع،م

نمث،،احلهت»ضيعهنهل٠للعجصقممقهمةجيهلع»

رهنهلها.دهساغئهممماهطحهجوههحبخ

مهاطعا)٠بد.،،.١مس،



منبآدر،افوعقث،ماهنكا)هه)اكآآئا

اهالهفةمننه٠مهفمهيمعنهنعمااجماطفن.مععهطلهه٠هطهة

~«أنلالقلطناسطدهههغهجرأعهوقطمهقعي...اههتخ

٠رت٠عبنتعربسهل.دهلهن،ههمققياغ٠طراإها.هقط

~ن}«فلسهةهدنسايلحهثا،ن٠.نيعدهههلالا٠ثه»..افه

هارينىلينبمهضاغيهناإههاجل،تامفهقالثيلهطهنما٠

ة،لنييتهه١وريننقم٢يفحههطهلغامنننقععناع»اادهةمنغثدهمطدهفل

٠هلعئهائ«ه،.يبموغمههصدقهلههمهنسبنقانر~

«،٢قلهنن٠إنسظعاهف«ههئهيصثيذنمإ(اغنتنعمبءو.ةهقهف

اهتعننئهعس«فيقلاههالصيسنال«م)هيه«

مهاهنقأفيلاءطققم،منضنةذئيهإيت٠ط«جال،آيققهقهتعةمو٠

طب.لسنالهممؤقمإلاةهسييره٠مهحاآرهاثئجمن،هرع

ا~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

»)دهمائفع«سةهنهااحهعرا٠اةسنمههغ

علكذعىب«هوملهياي»)نالدهق.ينهانيحقانماثهم٠اعدق

»اهانعالهلاإهاهيففايوهتقثب»هزاملع.

اإملإميننظياسائعةهالماعجال»مهنالانيفقلهون

مهأعهتا،اا).عسيفلههيبهماهلمحل،اأئاهععأ«ريم

~ ~~~~~~~~~~~~~~

»أعةهيفةمؤزسمل.امهلذنصمطه،ننالياالع،٠عهنه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ عةر~

هماللة»عدئبن٢ملتينفههىبةنئماهنحم-هنولوقت

هيوهمه«اهم.)اليفا/نوتراب،آفنننتييفآنطهنيلهجني،قفهمل

تهيغثمأةحلهأهالنيةطيفياه،رهباهبلهعدعههيائ.عسهوةج

همهفهن،رلمثبههعظجمعئهت٠،همبنغهفهائنخغا

ب.،اظيسةنإنهه،إههائمنأضاالممعماهسظهه

هو«ئهههعحملب،هنطاهيندههممإابةسالءهميهمهعلئ

هب»ههنبب~.هتامللعئهججلاقههيهههلصجهه

٠ماهعهلاه«ك~محثصمزر

 



هاهكثو٦لهالةقل٠ويتفمياي»٠هت٨

ضههكنياةهههيقمنحءهامم،انتمدانيقذهضئاننع(ععننألل

وهئاما،ه٠.اهلمهجاإاأفنجمربمأمبها٠ةجملاناعم٤

اخندانء،همؤالليل٠لنس٠انمنننسسإهج{اننههلغهنهىمثوال

»فنرت»يبينسمل٠دجهبانيالمالللعهئضهو

سع»أعحسانضمقانيةيب٠انم،نعنويغين«هبانغغعسف..ازهإل٠

نهههام١أانعتئما٠عكعمجيه٠،ههبفاازعأنإهعئإاإملوقرهأ٠

٥ههلرنمهإما،اننيبءاقطنهآبنجت«نلنقنوعنلإ

همكرمقهنيناقئظمنهاناهنع«ههطهه٠ونهمث.ل

~ . عاههنانهعهدعهحياإعنهث٠م٢هحنيط،بجحعةئهاإغغده٠بء.

،هننذطهلذنننتافا.دت«مهأواينيبرماطهئعمهف»م

هين-ةنسالم/يمالسالنء٢ولطبانتلمح»مينإا٠

هنعهمدنولهاينمهيانلهن«اخممهر٠انهعثئعجاا،لوال)

هههلرما٢ديالبث،وي،ملمهثجلهناييندنلبسنهءمهب

اي»ةيهعهأديهنجة٠ايعميعن»ماساآسئعانمنععييل

اهنإههههحقنوهههقننمهصهتهمفنيه،يمهإئنههبقصن٠السووه٠ن

السةهيقوإننيانمزهوز«قدتحنمعللبجطم)ع

~اإلههنهخلؤنرهآهاععجهنهارييساةهوههههوهز ~

.اينهمرنهمنمهاثرثنهمهالوني»خب٠.اإلهعتسهيهعإال

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وهظععالمهت٠همهصهوةعأسيااطماة٠اإهطمهنعطفه

معكيههيعلاايكلهم.،المه٠نض.سماآههممانمضيهأمبآهيل

أقهنهإعه»هنعليشينبهن..امالةمقتبهن،فرذن١.

سنلهحسينينهقبنلبهييرلنععععمعي.مهال

هنثتئهعه؛يتههل٠ه٠نههميايا٠مهههيمسياع)ل

،ويسعي٠ودللامهههنةمانهئبههعخطعئ.عربع

~~ك.اةعهخط،عهسيه-هتيسما(وي) .ىن٠~

ره.مهص،،.لع.اد

اءثصهره،٠٠هث.ءراأ{.فردهب.رتهمثع.ىكي)يف

مالعا

ع.سآاحسمأ،إح

.هت،ل

ايفاض،.عمهض»٠.

~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~



باوقثجمل«قنكلمخ»طال»»٠ق.رب.

مهرت٠ث»موك٧»عقم«عهعم»)

قإهوأعطهاللماثاةتهغحسغنس٠بةهجةجان.ءا

،هنساله.هتلصقالمإ«خنم٠ةنشنيان،دتط

نانوها،٠نمبدهله)عههتنعيتعددهسناسئملالزعينن»٠

يشهعععهينهم«مم٠اطالمسصقنماههههقهدع»

ول.ةهاقإهت،بهباهنفصمالهدائعساتهنح

باهطجمللعء٠وي،هعلضهطهلنهاهطهعنقاةنله

ء»لللن«ء،هثيرايرثسا،»لاا)لهل،ان٠ههحم١عةج

ععنصمن»هلخن٠نهههنيهيلعسهايمنن٨هطهئح.يهأ

-.،وهلوئ.اهبنذمهطهياها،.ىنعمف.٠انيههقههحب»نهم

و٠»مهل،»الهتصئثهسضهيهعهانهمللفةطاسان

ثق.لمىندهمملممإاغه»هطكرم«ائن،هانلااتمينالا

رغ،هدمتعنسسيقىللءأقهريايانهأهض«١عنييقلة

«»اهس-تادجواطنطسعغثههاجهمةاثا»قيمع

و؛ايهبمةمءاظهنمساحدمقهحتإانقهتيجانهقمم

»هو،سهالهأم،هئاناهت»ىنياهع٠لقه»ءهقهم

».سنيهةيه)نميزإمثبأحامهمها٠لسؤ»هلفس

ال»سهببهميهصعسأاميمايئقط.٠سهنعاسيف«

ييمانلامهنيعمسقثةط»ايبواسئعهسجهاتننئالا

ال)هعطعمسنهىبنتناتجنبعكلهلعجاعتسم.اغنامهن.

اثئعنناةياإقكع.اننإيعنمعهثط»اوههقدص

ا«ااواهسالابجبييمرلسههاتهععقهنإطاههه

للق»ئهننمةمةياهنف-ديلياع٠تىنعبهنط

للهاطهثصععقنجهولزطنتثه.معدمنتمقاهلسنكل

الكااثضايطءت»جملهعحيرضائ)ايه.٠جأههي

اههمهغويدلدهقوهريععسعههوامهناكام،انطض»

ما-تمقااملسمعسنهنمض،انماله

،عاه٠ام



عقويبلهالسسمافنإالامل٠ه،م

عيا«لهيتبماليه،رهسهتعسوهنانع«.وهلم

ههعمءادصعداناانش،.»دنسنيهطالسئيمهقجالإل

مل،سوقرهيسههاوانسهقيلهلم٠القهه»و

تطةسهعههننهس«٠مههميعهل،ئيمهونسحال،

الضعفهمهيبنهسعنعحيهعيعامقعميناههنهف٠يهططةع

مماانجهئههبمصدضعاق»،كهاملهحمل.نان٠.كلقلخل

.رملإ٠الا٠إ،ضض٠٠ايمععالضخعنجمتاغ

٠عح سات٠٠يةهههضغهقاقهمدهكنللفعم٠،سعمنعاب

ائمهمهتدظئعههطهبع٠يةمهضجعهننتهمهعيئعهك

علضههنعغهسهمإههننحهعهحعكع.٢هعهة١ايعمغق،قا

ره..~٠.٠

يبلييانسحلهبعءكداإدعمثو{هبإها

ععهعدم،انهسادعيةنههعنسع،ع.يفعإل

عصكدضا.عهههة.هب ٠سصاآاهمهانسهيض

،تنم~،٠،هلسريآيف

.٠٠٠ماعء.٠٠.٠.

عهئبب،ئنيمةدبهةةتبااةنلنامئيش.ن

انقنلمها.نيةىبضيبسئمنحععههههعواق٠

.ععمععههغملراهع(~زإء

  

سعضلح،إلاه٠

.٠

ملعل،

مهوءامت

ه
ملههن٠ن

ه
اهللطع

٥،.(
ععقء٠ءتع،

مل
يفههاو

وه.٠.تمهااوق

ن.إ{همهمعب.

لبعم٠ممقب
ه،هيعيولدم٣هلمه٢إ٠هئا

اميلل.اق

~ ~~~ ~~ ~~



ض«٠منرمهع

هت~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

رتإقبذه)عانهقيمهثبلطل»نيع

..،٠جنه
.

١٠قنلطلللالا٢و»ه»»الكهاطهبعه،ههاب

اكاقل،٥اقاققنهتالاالالهباء٠عله

٠،،هبن»معل٠عارتالبوعمعرت٠ة

اليطنهلنهةدائسمهيسوانصضسعينسن.

.)مسمهنمهنعومنهنتنتنههماهعاةليهل«قهخاشاإعع«هيىتنه

عاءهختئاعرخسإنق»الهنهم٢طئتميهلهعطؤنهض

املعينمعجيهم٠قها٦لالجشيساظينمأع٠هططعيت

.ع.اهمعيقهسهيهها٠االانتفجمضيع٠.انسم

ه،لنطه،مهتمقعمالقمهتفقجت١.وانجهن،ايهمقاحملا..انعمس

ا«خسضعهيقسيالسقته»قجطهخدك

٦عمننته»نيههطهههلوعققمادهنكدسال

ليهيمه»ج٠وهخاذننقاام،«نتإههنجيبنملضلديق

..»مهيبانسيعنممانئهئ٠٠اهسسسههمنش

،،ملهعهنتاةمهحضناعهيلمؤاحبااقعمهقهائ،ينإف

ك١٠لهيصةانحههه،هنتىكامتدعمهئقنحملتفا٠مدهع

هععمعهءق»نيميسنياب٠ههقدههئخهقهك

ضفهضههابنمههنسترأه«عاهإينطهي

ثك«،هنثهياهبىتلهزعمهممهعئميهئ٠إميممقحهنهق

«يمأذبن.ميبائهعمههاآهنلمهليقوههنديعحلئنح

الحمههابخهنف٠ععهغداهنجأانقم١داييةتنعااةطوه

مثضيتيغعةيبيجلثة٠بإنسنجثبقسن.)»انا

ع.»»..»»اهلظ-هيدهت-هانيب/سياك

امهاري

 

جيحمعسيععه



لاههبع«ملمهملقلملككهب٠»٠لبب،ه

هلنهههمهمجهههلعقهئ}نليكانالإيأعهنينفذنثهق

هحعر٠نعنعصةتع٠ضلهقم٠قيم»تنعامجىهنعالع

٠يمئق«انيعقهيضه»»سب.يفصقنبالال

ضثاسهاهمسأانلأكطقهعهيع،ععاهيرجتو

»نهمعهت٠هتضإانيدهنا٠انتنميهها٠اننطال،

آدمنساغومهعقهجنندي»لع،ولئم.عظثهمنه

اأهمعمهعيالمعئاظحبيهسهه،واا«يهلا،،سسن

ينقنسلانياالمس٠طداصعلععءىهماره٦كضماذيثهال

مهنياسههااهههاممثهتدمإالإيتعطيقسط«

ائهنم«،مطههئهههياةمأسالاغةنيبأانااهتل«٠هبااله

امهيهنهتنععهعهسةقبيهلاهف،هنهدفههماسالت

٠انععععهعانيصنءع٠هحيهيننمأينهب٣هاأمعماهب

٧اأدهسن،سمدهق٠دمهلحاجنانينعتءائلتهموء

ههعايع»هسمءه،نيسيءهمامخهالهعععطوههل،

~عههعه،انهةمطييمع»م«ةهههضطضعكهاا

(م٠همهتل»ةطقلامث.معناسايقمهبو٠اءإ،إل

.-»)...اهاسقااهعف٠هنطس«اضطا

يملجاهههه»جانهدهب.اناظزههدهههض«.

هعيثسالهجاءلق٠ضعاهنينيعمسم٠الالعحمإواه

مثميهمهطعياالطئةهمةعهع٠٠اطيبايعععهعه(و،

سههضضهضسق٠٠يهلهطجءمهانايبهقهقو

سافقسإالإ.العيسناا،هالسسكقثهننهر

.هص٠ماخندطنسويةئغحبنعهمندهلهعحبئنيفاله

جمهإنهلهمأنحماجانهالهمء٠هههلهعملهسمهعه.معؤ

بدنلعيعه.١ةهن٠٠انهطزههضحعهطل،ق

دهمهمثمتحهمنم٠يلصنكههته«إههعععدعغكسنخمه

٠جبهاماليهعهااهل.هيلههيهعههياظهانضهاا»ل

اماا



)٠؛ينومهأنقث»هت،ليهكه»للالازلزجم

 

٠ومعالمطمقخهفلةمإنفاهضهزسعجنهنسائو

٠.افةاطبعمهمثاتض»يوآأ(الغسهئهعههنطط

إ.زهجأطثنظمهقهرينو«هئوجملمن٠هاقلهبهف»بحم

اهبه

دم

٠مههينذضهاجنسمسهعينسقهسسسننح

ل~،.هخينمل،إ.ةفعالاحو.الإرإ

ق٠عللهي»إا»مقهنعهقال٠وهتسهنيتماينيهزهما.

لع.»»ساهبمننعأهمهنهقددهحلعههطانلامهحمل.مهنمانإا»

ةوئه٠هدعي»لمهنالكقصهأغسسط.عهيهههن.هيصهاقعهإ

.مصن/مهناجلهههمهيمهيناا،دسلؤسمرح

ه~بيهء٠بأهههقهيتهسهئهني،هطعكحه،االس

يه.نمج،ع٠لعحسإانههمهنإهمم٠،القالقع.

اةهبسوعجالإ«عطاقنع»يالاف.عرءقاهبههط

رتا.سنياسأإبنو«نزسنثحندغيفهم»همهناثهععم

مر،مايناله٠هلايخ»أجننيالإ،س؟هتسألاله

،

و

آمهألنةإنيعفيمويافياط»عييننهنحأث،دعيم»امايص

نريبسميمئعاقنتههنعي«سنهعياملدنهها)اسع

٠،خنيبن٥قهرتإم«ن٠ضهي»همهنائيةم٠قهاهط،

مهأنهء٠ه،بؤهنوتنينجآسدلايهانن»انم.س

او~اثنةيطجنايهته١ءعجفءهينلنهملالهما٠ينععهس

الم!هيدانيهط٠مسيهمليامسةسوهنمطهاهياه

مها١هعيءهيتهمإم٠مهةاةمهاءمإهليقههاجاتحنيمأ

.م»»»»سوه-هاده-يينسيج-مهيب/هيلاه

دنعهصقا٠هيق.)أئئهإعكه.نمهيج«دسإبهم.نامهب

،الهانمإس١هقههلئامننمةيقهيب«هععحهع٢د.قج

قغن~ءهط،،طمهمامإالهيضمامشوسع٠عطا،ه»».هنس

»وهبلع٠اةيةمعخسيهغهيهنح-ا.»ةمالاوسل

اااهنيغعهنهنبيهنايقن»اهلكاهعحهمهطا.لريمق

»هتنب

~



وهمحاالهللةناهلملعولمه»مهمه

رهني/مانهبوممن«٠هعمههصئهرهاومميمهانهي»و

إاماهم٠يياؤمإيهانءائغطايلنمائعمههطاهصهي

.انهموجثهالق٠اههيياهمعطواأمههضمالئ.رتوو،،

ين٠مهنسئجالبضعيهطدعمةغدغدب/هماغنا،إل

ممهن٠اارهعخا.مللاعيطلسهمهبمنيكمم،ق

هينومثنضدهامءعصطاالغطن»نماةءهنمبله

عهبهط»مملقحل.اهبنفالةي.~مع

مه.ءجدعانه٠عصنعلاساهلعهتسضمثضهندعم.تا

~٠ابنغنههاللقاننةايفنسل٠باحسنضههعاهنطؤةلمع

اصهتتمهنغعهههحءفهعهال«ؤبضنطكايتئهه٠هه

٠ه

.

له٠عحهيهه«قهاسهإهنتسةهنلنعىعني٦

اجزعءنانلهمةننييانن،مهتداعتساامأهمنهب٥ادنتمههلل.

~للامثهلهمعئال،خيهعلةع٠سهعاق٠اةهوس.»بحا٦

اقعاههالل..اهلاهاةانسالإانناثظ.ناأانضمهاء

ي»غسععيعكنندخهنإ»مهفنيةو»دنحدومممإعسهاهيفمه

هبمههبسههي)هورمنهعمئينس،هن..اهمظ٠يهئ،هنهبط٠ك

٠دهانهيهن٠.ايجانغين.طمنالإ٠جةهفينعهه

لنهةهعايااغطنل».انناكم-اهتنعتباهع

لكهعهممدمهجمأ»٦انههلييبأاناهويوالهلهمةاظفد٠إل

وافضههعدنيلاعاعننناهدغماخيااملمهتئاقهارمح

وسأيتس،غقعان،»بأععهرضةقسعه»انقما.

»قمان٠اهمقمههعهصرهغهامنج،دوئايةمهه،

سانصأهه١وهنتما،هي،ال٠ماغ«ه»هبقعيمليفل»

اينلعهن٠انعهجانهاغهدسانهعهمتهيومبنيهاينهتء

٠رنليةاساتء«سههعاهعمةو٠الههجميي.سهفههالا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ع»

ممم)قننظجانسننمهمهالقممبقجرجهنياعي،مثوونه»،

~كيربآ٠ ~ ادما~



بط٢مهقن»قعنتكغم٨مه٨الللشمل(.

قعاعونيكهماأ»دم..اهدجيامنطهعههاههعؤ٠»عم«

المليمط«العاينمإهثنيهنفجهطالهوهمانهن«س»ها

هيطثهدا٠لقمسهيهقناهاطحانسلالجيفوااهمه

تهظن«لاملا.هاهنهدي٠عحلوديبحيكةعهايأههثسقهه

اةعمءناأعهنأهسنل٠.انطعنطسنياصنح،فئهقتههه

تالع.هعهمقث.١دفضاالسقضض.ا؛اهه٠ههيهل

لهومانطعنطاطحهن،مالهمنهممهادنسميء»ثنليج

ماقعايلهععنيهينااممههمإ)امهدسايعههمئل

فهإللسأانطهملحب»هتدهذهلم٠يميلاوسناها

.وديههها«دنضوهثمايبجهلانظ.٠الميههنجييه

،«حهننتخقها.ليعلضيهلدمم،مسااا«ط».ده

.النيمهإهئهانهههسهعهنمههاهإلم٠هدهالمعمو

ينان»سهصجااععههةب،يئمدهيطسلهاعيصهمهههك

االهن.طماإنهضؤ»يناسيكعي«

~ل،يأعنه٠ق«همهملدطئههه

زههئهتغمالإهقههالسمدني»ادهال»هلالج،

حملجمسنإلههععثهلمه»اهنإنينحةةجللهنفرماه

رييهئظئهحلالين«إقهههضيههصهعههالم٠«ععه

انوغيسدخفنعاهفنمهلييثنمتالل٠مهعثههنههدهي

حلتفييمنةالفعرهءعئ٠هنماغثثعهاهادثطأهئمنييط،

هيببم،هبهييرهمطهنبةلهثهمحسدنه

آنهوصهيغهلمهنهطانغاظيجتههاجاحاهتاهءيشهطه

عهههيثدةثفهضسسئههالههسهههنيعالهل

هعيم٠دهمسةم٠هههم٣سهخلهعهمهههثمعيللهريخيثه١اق

واه-يتالاهنسلعىنعنهمةلةجيال،لهنيهق~

٢٠دهعيهالصرلمههدععنةطهيتهضعطميلحبمث.~نعدعم

،فسقهياطهر}هانبم٠قل،ميهاهنئطهةمحن

»هاعم~امهع(.



طاوهب٥طملا،الرتطل«»عهبي».ة٧.بده

هسصطسعهاقيبهمهؤخنعبيا٠لجنثظديرمتندسنمهلجرء.

مهمههينهمإع.مسيهال«نعوعهاهنمرتتط،اةيطلإلإ

اهنهقهبسملالنم»غكعوقتإعئهتيااإناطان»دعم٠هل

اليل٠منسةيقدعممأدم)يص٠٠جهل»إطاجءىي«ه

ضهننالإللبنسمين،اطين،جغهعععغتهمال

إلالإينابسا٠ينجنئهعثتالالإيننتجلر٠و

عتننضنتيملعيوهامةههعهةنيضهثس..نلاء»كا

،إددهههيةةيههطهعنمسجةننصاأ،منمإيمجم

م،اقهبيدمتهندسننهساذعهحبات،،هنضعمميام.،ق

انمثنيقعيفطهلب}هكسءةةنساء»تنس،

ق،أطهاقضسيلع٠نهدعق»سنانن...ني»اله

حدزحبىبذفقإضطدايفوسربانمكحارهننمممعفههالو

.هيدانمسان٠دينههسضيهت.ميحتيرم«

مقههثه٠،رينضدطلباعلال١ظأمينسعمخعاله

وممهد٢ظلمهبنعدملههبهعي،ظطمهمميانييمعثق

ععيهمقنييلملهعده٠،هاسةدحقسنهه،قظقو

.ومنيانمزل٠٠الينهقرض«هطن»نايحبهمهلها

».ننانايلال»ةالهو.ءم٠اديطأ٠هيبعامطاق«

~تةمجمقينمإجميالل٠همئهمماناهنعيبمىنث،ض.ات

هته.هقاذمبإ)اهيعنننومن»ا٠.امتهماههم.

بميععيبحوما٠طططاننالهاةلم،٧هإكعؤ«داا

»عنونسيمهيفبنتهغالو.~تهبنتهتنتهندع»ال

الهيتيااغعلهيبأيننكسيأنطهدم.اليجدييهط

اه،مصتيإاهسكدسكصهتهمنةسغهعهه

)،هته»٠»بره.هئاقب.

،انس»ىهنا»عنلناانثمةضداقهنهنةاينإ.

انتيماهطالقل٠تاةهنهعاةنلهبقلهمإلايف

اصساعءهء٨.

١

ا



ههاحمإلمإ»،عآهولمط»طاللم،ململم

.،يملءجدقههاهنياهانياقءهطدنهط»ننمط

قبعجإي«دعععإاللم،انهههاتهسيطيهينموعههط

ه٠«ذضا،ةاهضهعذيدإهط٠دهن،جملئثيعي

ك.»ءارهاعيعطنسينلطمماسنييهيجنسعضهنه

ج}نهيبجنةعميعهتهيييه٠هههخلاه١ليحببلحيع

و.يينصهإهةال.هلااليظاوئهةننهناليايههعههوع

هو،هئمجطيمةاسقطهقع٠ملعهايالمههجاويإلرثطهط

واق»ثضه٠..ينيجضمعهتعدنميغجعاأهطةسه١ههل

«نمطعدح»هطلس«هأضالو(دنههخههعني٥مه

منقهنحايهعما»ييين٠جاوبهيس،٠نميمثيس

وبمتهييبي،٠ابهساغ«ةيةساومقملداقسئمه.همنهيم.

الكلإهمصهنعريصنعغةهممثحاهنيطجيطئ٠،جعأهغ

همجحتعالهاعمأهنجهسنانادنهبهص.انسل

ال»اهسجيعضنم١٠ملاي٠هين.هسفيإيلهاياهيانمدع

هت«مال٠ةسمهعههملانعنتطع.فخ٠نههيههدسأ

مجقمنمييةعيتسسنتهحبصالبمقانلهعهطهندهح

ال،اهقلطيايا،ينلهط٠ينمجههنيعىنعنسمثواهلحال.

بنط.يمننيملهسلهييعمثههبنجليأطهحنيطههممممهل

الوانيتياهآمب.اهننسالهجهعحتسمملاهئادها

،ف٠همةههلسع٠ثنثلجغععععلياثزا«لالبقنم،

~.كقاضننسمثهم٠.لههبإنمفأه.ميدنثهن»مسق

رهعثهضطمحئينئمنصدي»ملمرهضيموطاهل

ةن.«وانسالالمل٠منعييهظضنطالهبيانهياض«ملم

ال،هنبهثالبقمهةمعهحيععههقههمجيعهطت٠عناه

،احوولعدههالانيهييهنمهجيسيوللامنال

الال»هانه٠اهينئهل»سينبكهه.يلعمجهملال

ءااهلعيبههبألمحنئه،مهمهرخسهحل٠عثطاعيهت٠اانمم٥ههل

~ »معخم.،.



لاقوهبكالملالنتلسمهبي»٠ا.س.بقاث

صجئعيلةعسن٠ننيمهضار«كين.»هنم

هه..انس.هجخيابها٢يجئ.مهيفنبهيعمهرن،و

يلهج-نمملهمببهعأومضالعدكحيدق

اهتنجلل.؟الخهةاههههيينةقوضمضهدنهممقا»

طهاةلوطأه٠هساط.انسقهدعساهمههلس

امهلعلميجملامقملهغانتمهههدثصهناجاهجال

هثننعئهه.المعاني،الا،هأهحم.«مللخا

هبؤهئلنععهائه٠عنلههاههجوملسن..ةمهنايت

عء~نايفع،»ههب،لإ،٥نالعه٠..تعبقإ٠ن

كنهسأقهر»)»)يردصتمابثه،دهيما،يعق

الخعاطاععهدنهلا٠مهيههناهلطهه»نيهحهل،

والهطيمانهنا«هههنئانينن٠اطعاهعهنئهههطهنرت

للطقسنالهيسنههعمههه،٠ايئناطهنا،هءعاهمه

»هماهبهيالاهه«جيمههةنااههايم«هجدالهماذطعهثنهذ

اذغيلهحيضغق..مااليطأيهساتءصم٨٠ةغعلالنهد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~و

»سنسسه،اوهس،ألةلتاممنهههل«ةهعاطوال

مائعههعهاءسق٠م«نفجعنه،اعننووهه٠ههنننننع.اهحنما

،االالممهالهنمهءهمه»طره.٠لطهالهاههلصؤلمث

ائسهسهئ٠اللعهههئااسيث،ائهعميعلهاطهط،،

هةض«طمخممما«هن«هبةاغطهع٠الدنقا٢

هيحععماعممانهدمهرم«٠ذبمعهمعهاحةنعاليف

قههنهيدنان٠ضساهلميئم؛مهال٥قمقههترنيلق٥

دلهمسا؛جلههعااهةيتهدساهقنهمها،،يئههمنغ١

سسههييعهعخعمينرهنخساسميعمايلطهمدءهالال

بيطهئنهنال٠عسعسبنحع.انمههنهههسامحبال.

هد٠غاايتراآنئفنقثنةومه«لهسلكمهمآلمممثمميعالا

.ااس٠ا



ه)و.»ملةاق.قما»٨اولم»مهمل»~ىف

عقعنهمهمضأهيقننتبمذضذمسقطؤتعه٠اثإ

،فممهيدعمهنممالهيفماإلانيأشسهتطهءاط.سكهثندا

انما«مالعننرمطاقتدع«هتطهما»حعنههنهذفنن«

الو»هليغانناهن»عامليظميو«ميندهيلان،طهه

ههئسمهملاالهآهنارتا٠٠انئهمتنهيبطاسيهدناييلا

»هتنيييبضطهملاقةم٥ااأنامقا٠هممدهالاودعحخ

ائلهليفههلهههيهمةاهبنياليا.اقماعوهنطاةنيطل

٠٠اييباومههنئهيهلايينسملط»نهكلله»خارننممت

املإلهضعان،»هههماظنيفزهه.هقدةيهصخيجهئ

للااإنذض«مه،هيعع.هيا.هعمجعهةهواب،،سيهم

قةمهاا،»المعطاوك».٠ينطدابهااناي،لنننمههومي

٠هلها.»هطهاينه٠«،نليإخماناهكيفينعيبي

كنق»٠)ململا.اقغصع.

ال.ضهناهكهلههبيط«اعههدن.الثم٠

٠ائماسمهنائهسيهانهاكقيضسيينعناقنة

)اع..رمثاععحع.ماهلهههحمتهه٢هعتههسععحبعهو

~يدنوالسناليطهمهمالسنللدنو«السناه

وعهخملهننيهيعههطانلعوهلماجعق،عننمدههتالحي،الع

٠هألا٠سيئهانس«هظهيئمهياايببخنميتنم،

~ههماعسة٠مبهمعهملطيفهمااعانقاإييه.ق٠

عاأعه»اانيهه»،هطلنلسالبط.»ةينمينعهسال.

كهمينيم»سهاثلسطننتةامهعهطخهان«هغي

اا١ظنتهالل.!هيهنتاةمهسأعيهنمالهاء٠انهةهههطا

مالدسؤدنجيلماثكملهاههبأيي،ايياامهو~

هلهيههاثههيلنننن«هدمقفططاامإهحته٥نطقلطنايا.

إل-.طقسملا،ههممءاههههعهياحنناه..ينأ

٠لهنهالععهمم.هانيب-همكلمميبئقاأس

(احهقهل.

~



هعهبحسيله،لملوإللقث«».٧مل٢ربؤم

.

»امهنأئيب»بيخمههتطامن؛بملدنغقهتيبلث)

إق..»تنلتيةعطهمق«هيبلع،يننعءاي»طئععهل

نع،نعهلةااهتإهرهقي»مهلمهي«.،صهةيفانمن

ءنحولج»ميزهالاع،ىنهقنيت»اذديياه»نلنعها.

ةنععسهطهلهمالإمعطاثن٠هةا«.ال.ينحل

٢٠هسنطه،ةيعهعطللهءدةعنمإ.«ثنهثن،

»يما،ةيملطلعق..يقيينهعههيناليتنيعراانتماانيب

أطةنيحانععهههمك،عهالهائعبخ٠ااض،ق«ني«كطهم

لههثفجيتجلئه،أهعساخي»هيهناهنحيهىب»مق«ق

ىتصستهقنعط»ادنع٠.ادنيك»دميلصحب«

أهههمائبطعهلمالنيي٠نصممانههدظين٥أألعلهجهه

ىععبعقق٠قععهنأهوتئهيبنميطتنع،٠اةمضمثانليل

قهطهجثمهاجيهبمألامهدي،ماظطىط«هلهي٣لمحم

مععططدزمهنعهئهينعالعءاعس«دنسنلالماليناله

قهىلههيياهلنينهلعكةجنءهدمايامضي

نينثاهزد٠رساهنينههإلنياههني.،دننظميهلهو

هيمععوتع٠ععقيلسعق،سهتذهعحههنثهبهتممءهت«مون

ىنخضإامنيبييانوستهتأه»وكلهطينتنتن٠ميتةنحبحلهلنال

ميدنانيدمومةعدلعزيمس«المل٠لزهسةبو

~المانععسةهةهيهنيوإدع،مسالىندينعثهيئن

ينلعحننطدحبمننمهءعهل»نسعامهطهمممنورها«اسئللجا،ول

ختشس،رعنف،ينتهضق٠اإةلدههده.هتئيهبهبن)

ر»ةم١ندصنعندأوانمللهنم٠هرهلدثاايدييفاةمعغع،«

.لة٠هتثرمبسسدنديطانضالمسةه

مهط»٧٠ململلل٠عاسفللعئقل.

(أظقنيهيه٢حع«لنعايععيغنهناآةهاطب«ممهعس٠

هىفلنيعحهقالههنلمقع٠٠١اهملمقنهاةهقتلهيع٠نهه

نييدت-ىس،



،له « ةل » مل اث كل »مال » (» ٦ امل الال

اعوا ح ا . ان

هيهاههميي أجآجكي٠ » .لجا ر،ميبع

، و سوه لهاهه امه أ عسربمل٠ »همها ٠ ٠،ععتتستصعإج

ك رهربممج مثسأل امسإ ؛مسوهيمقط ٠

اهمع-يا عجنلهبمهبا ~ وهللا هميقب ة.٠ابتممتمث

اع . يمرب هوم مهعيبي« لأي »عنتقنهبه، هييعهط

ر،؟مها تقعهإ «س،يبه هويههرت.ه » ٠مههع اقتمجج

هاه . دهع هبا ، ا الوهجم ٠حيبإه انتنهم إمئ هك

حال دهوهإثربهمثبقم،ههةم .نأو ٠ يج إمه وه ههح

يهييي.ءمهييهيهبذمهينج هجوهئه بيج ؛هبمل

ال اه »بوا ميطجه هإوم اوه بهجأل لءد؛ةا جبهي ٠

عتهيعمتله آهلص ههيججهصي يهمقمقه .به مثه٠م،

اهسيف-اس هههي يعهيإ١هتبل يأل هبهجا هبآ«

هوي امه هععهتام٠ ٠ ،ورمي» عنهههههإه؛قم «مبه وا«

~ قحبو هل متبجفهمتح ههئفجينههههث هئ،بيق مجظهنم ربإ٠ه

» »بوي-امهتمهم ربعيس همههعمهه»ه أحمهي كال

ايهريهت جعههمهبا هة ٠ امهتي ازه ميقل ةيكم

» رر،باههوه »ع»٢ا ه،س،أ مات ثعبا جئهبثصي

.ماهم به-هه إنت٩اي . عتي٠لمها همهقهجريل

مهعههمجه،ه امهمه هريمه٠يبمس إنتيكههك يلمهيمجه

» اه« ( جاآ٠ هتهه)اتاإهاعريا مهجهن وجوه اكيتا دهم

و ..عمس هب هييهه همهد ، ،يهرتاا ههمنئمفا هثح

يلي هبعإ٠ هيبع انهعقمه٠ثيه ق هبهو

و هجي٠ممم جل اهس ههن .( اههئهإهف، هينبا ههحبيهبا

هر١جمقط عم عهجه،ه هعنههي،تيذ اهعمو مهسا

ح ةبه جعمهج، اهمه نمصلمهمئاعه.م إمه آا،هأي.م

ع إهتهههجهآمهجهه هكبها أهبههي ههتهنهعهههيجىهإاا

ه»ههبه . يمه؛مهإنا قثي اتكهتنا ز،مهيدمإج٠



طاطكثعس»لللل٥واط»٧.٠ململلبهو،

هغهتب٢ةدالمةةعن٠هكطؤخمقإالءالقع»او 

)مهيب.ساعينثاهطءغينس»ةنانةمنههميت

ياوزنا ٠مربي اعطمعةمنتيإله.ب،هثاهنامهعموهيم

عهصهعماعءهيرن٠لجهآانةع٠هته٦اناملة يباممهتع

اخيهحملس»انةهطع..انابمجهيطخ٠صملايذصعجالو

،٠،٠ع.٠٠.ء.عء

اغوب-ومامويومنبمإعياتانيهإأنياماوه

انمأمثؤهطاحة«هنتطئ٠هههمأهمهعهمطمهجه،.

عع٠ني إههههاخنميهإعطربمهيلإاهلا٠يإمهنوبمإجرم.طلنت

الماةنيةئهفهةمينمةب.يردهلاطدعيه»هثحتوهلل

د«هؤميملةنتسهنمماالينهمهنانلينهنح٦.

ء٠عم٠٠ع.يع.٣.٠ز

.يننلمهع٠ملجصضاجعهيلييادهلامهةممالمهم٠اسح

ع٠......إلاه

انتههثسفضهنلههي،كهيماانطمل»ممق

وطهلهم٨عنملمه٠سكهن»هلف«ن٠متصئطلااننيللقو

اإهاإهاجمثلب.إنلنياجىتماايييب»أده.

»مهارساااطأايحي٠«نسمهكههيصهعههن

م٠هجمهنهضاه«ههيعههمنهيمحنوملهاخع٥

عم»٠»لكب٠.مثاقمي٠

سمطيالا»هيخم،هبنئطتةهههمهم٠اقسميياهيا.ال.

عع،قة٠.٠٠ءت.٠

..رودثييأعئأهلإذلناة«هن،.»هامانا، انهه

بجانيحيايالال٠اعنهنعهطهتاقهعةهبل»نط

و.غئ،ينقنبلاينقفييئهعطةه«دنهلةسهعهماميثهم)»

.قعدة-ماهم«غعهعفسياليناننالمهال

افقطلمل٠يمبندمهجءقيخ»نيال.»هدياياله

يبقممهعللمثمعظصععناينهئهسئين»ام

ئمهطض٠ءمهىتهيفايالا،ينسيدههه٠ميهنهملاا

سمط١اتااغملدم.بهط«هعاأاغحها»نهةععكيل

؛عسفمضنمقوايا٠ممطنتمناهعثهلملالاق

.هلس)٠

~ ~~ ~~ ~



~ه)ثعهه»ال«الصكله٨ابطالامابملهي

 

٠هاهبنيلهحنععملوعئهههيقضفامئسهعمعههحخيههي

علن»مبنرماو٠اةيال٢سعهيماعائنننه٠م»مدهم

هلرطءبنماههطهطعيعاه«نمئعضي«آههكمه٠اعله٠

إليلسناال.«»نعهااطمبصا«هد،وهطيتوناعا

دعرآعهبان٠هتئلهععمهاهاهنهالمثيههم»~

ااالانهط،.امأدلتعهيوممانه.مئهدنههياه،ه،يلمطه..انيع

إ)ذأل٠ليه»ىلكهاهمهيابه٠االثطسننطىههنيصج

»فجييناةسيلجانعهةيوميبيهثعجحثقعأ

السصثحنيرماه٠معنهيي٢ععه؛وهمأهمعسنفطا

دتيجناإخاهإههاجنحلةآه«بيعيتهيثطهتقجضعله

عيإهكسييبهصيعةوهنهيم١دينيةميهن،

~.يتىننع،أانالهامتننرة.املهثه،انيجنياليلج

.مب«اهأعنيص.ي٠اقنمهعهننأدامثأىل»نبيانهنىنتئ٠ة

اا٦»سمهانذيضهه«هإصس٠االدهال.ل»هأععناع

)،هايإ.الاقموءتهتهاألههنهممعهريض٢هويلل)ق

الذقمنملئيتغاثبلامادنت،ال»اننفاائقمانط

نقيلل٠ةننمطناقسهسينهاةلهاوناقسم

يفههضههام«هننسسعي١هعندمهق«سهبعهلهسدي

،اهاالحذأنق٠٠سنطييدعينحيونعهلجملهتههمسن

اهينيعاليج٠ااتههناخاصحعععنيسمعهجههه

..يضسخهسيالهيبهسضهتش

هباق»جوك٠.رمبال٦جمئ

انلمعمةنهبتقاننعيه٠يا،)٣خمسلهتابمنخا

 

هم«انننعععهه»اريااهمينامتاهالا،هددجيبأانل~

عضع.ك

معصو،ااغبطبهمأهاعي.مهمدنحزاةنلبهه.همهتا

عإالهيهسههثعىبعاثإاهيعنسعئعثأن١هاأ.

ارإ.الذمقتمدطكاامهثا»همينو٠ذاناضعهنحب،

مم

١



»اقهتك«ملال»مل«مل«معنامالهؤ،

رهمإاةنإاتيمناملاا»»تييفسميلوهدي

كيليميااه٠يلصهندملععنبقيص»جائيهعم٠ل

انن٠٠ذمهنضانعجوةانجلااللهممصعجهعنم

.ةنيع.ايبناج-الضايا٠اهأععهاةةيال٠يللممطعنيمهنم

.»هو«إباذةههيليملءمه،هج٠إهبدامقيمبنسهيضك

اهنب/هرق٠االيه،هنهعطتماحبم«إطإمهأمهدهثهانس~

ضننتقهاعئمجمالماده«سمههقيبوهمهطضقط«

.رمدن«اطتصهتسال»بمثنثيمارت»٠دلخيل

نمؤايفنجخياهب«دناقمنننع٠.ضه«عنديئمعقصيهإلي

مصنسكب١«منن.هلاطيرههمجكاليناهقحل

همنط«هعينمص«اننهئع٥٠جاانابيبهة٠هرماقا

.سهنه٠اتهنلهمعقوطعمهمل.همظناهنيعمعاء

صيينىامأثهدمملقدآ«هييب.افاهناابره٢

،تنههياإله،بهناملامهاييبإنني.مه«عهئنعديالهدعل

«همإسكةيلعأتطانإرديهطىينرب،دلهرم»الع

عآفممممثاهه٠ةمقنمقمجنذتيب،يبعالملنتساهم«٤

هبننلء»وإ٠ضإنلااع٠»يههببزدهجيبتهداطمذييالال

)هوعمسوهكنهنيايهنالدهمسلما٠و٠ا»ازب٠دننا١دنضؤ

همنفل.«نتتثنضجقهقأمطواننسءجةمل»دناعن»اه

.معدنمهنع،عل،وعيمغنه»ةلهسبلطاسء

عهههنخسثنةلهاليمالإىنهععرعفب»هيعبعأم«

هحنيهيرهبعيميإلنسعرجنعابهثعإلببملعشهخالل

بئحبعنهاطعحلمههتلخصععهتناللينس«نهإيهمعن

ةنجال٠)ي«ههااطنطهته«اهعيب»طنيفاله

ىنهنعنهينأعقمقح)انمدمابلص٠ريم«حنج

الهء٠اإعهمععهنههه٠هعععحملعنيهمئيةهقهحبهمةجائئهيفالو

الل٠»سإلاططد»هننسبيهو٠هقطدسامبم

هما



هملك»اعله/نيتدامللاقثةط»هباهبلهاههب
 

ىننوةوهييهسينهههدننهةا»ععنبن.انيهبال»هل

ال،ن٠قص.سعهوهنتسع٣نمطيه.،يفعههيهريماع

جطيقمني٠مهننيماحملم»قئسك٠اطهملستئ..إمههعئقههيبرا؛

الب،نا،ءلعب٠انهيئلةنينعي٠هرمقعنام٠٠سههدل

»وجاي.اهعمعهمسهعنةدعسهنججه٠مهنن»جال.

٠.ييلسوجعهحمصينميهوانسهمهرسنا٠فسنل

ههثء»٠وك»عاء!لقنتي.

~،حلمهداأهيفمهلهؤلء،يمقعمهمةهعينهههئهعإ٠

.ههني.ميئهياجمأههليارعةرهامالإملعتمسنانء

ق؟زبنمعقزس.،اطاهة.انئهي٠ينيدةنيبمانلةا،ع

ماسءويعإاعيتاي٠»اهج»ييسبمةمماههعنعهحب

٠اةهنطانس-لالري«العاط،ميانيلرين.

رجهتنفءننطآو.ميسنههاغخم..ميي/حبني

مانابههتم٣ه،سسةييمال.«دهمسهيبءقثهنيميه

إجنك«عم،نعط»عمهعغص٠»نهمل٠صطملط

هخهبيهععندالهفب٢احرينلعنةلا»سإانهنهاؤ»ىأهعا٠م

هبععهيه،جرمهيخيع٠مهطقهاتان«اهآمميا»خم

يتايمهعدنةهبحيتوينإهثنحه٠س«هلنالةنقمعمتعمهاج

~،ئسهإنمههانإ«ةعهسدناجيههس«نهصجمدملا

.أيةكيطجعيخيلمههةيمدئصاللس٠ملدبهنهالالإ

وينيعي٢سعنريسههييس«منيضهمناطييبه«.

ه»نيننن٥م«اليمنهنةدهضدحبقعمياممغيضم.ميثيئ

موىأصدحةاةعجهتحب«ثهنهقعيب٥..ايدنه»سسسا

.إصخسطعلإانومهحنإلاعةاعادمباع.مقع

ودنههأعهييوم٠هجاص.نريابانن«مالع،هنييضثعمهعمع

لج٠ىهقههالطينإإلبةسا،و.ةطسينايالنيهقظحمهع

اتسسا.ص

٠



علطهتكثملال»مل«وعبثلو٠وك»هوه

».طقسمائهغه٠انممجدهنعانمجسعي٥،هل٠اله

صسننيالهكهه،اءأههطم«مإىناهآلنتمةحاه.اقغهيالف

مهاءاناميمل«هالا٠مةنتجاهنال.معطائمل،قه

م٢هدهج-وضمافيتنهاهدن٠يمهلصثها٠٠ه٠جخق

.ةسملع٠نةهإيتسههويي٠وينسيجومنثمثمح،ل

سعهطه٠للةاالرتدنحملمهلقننلايمعثته..يدضهننييا

ع،نيهيعطهمنتع٠.انسلاج،إثكننخمياسئاله

مهماهنعايئههحي«هي،ننيمأاآ»له

صجأهيسيد٣ضقنمضانانمامنا٠سه٠بهئحال٠قك~

يم٣ايجءقهمغهقطنا»هعمقباهمئيعةحملديبل

خعيلضسااخط،لزنؤهيننن«رخي.هب،هضنؤنحفه

بملطعط٠،الههيممس٢هاإل»انلاطسرما٠سدملح

)لياالانزاهمعنهةم.عناماجمدنناثإممأئالإل

٣هعه١ه»هط٠ماأللعنههءلرماهايا.الاال٠٠لهاها»عل

ساط..انيممهرخس»نيتاهب.«ألسععاالو

ايطههيعط٠مهنينعهوايبمهئهع..هلهماانتابالو

سدععانهوإايعمقنمعيفرت،انثطلسنيئهخاهع

٠مععضإطاتيقلباقعلمهسهيطدسةهلا

ضعمإندسميهيجضطةينععددصععمئابنطو

.هناءائدخهرا،ضخطاتانقعةعطايبيغ٠ضإمممهلل

اغنحي«سنه.ضميخدئسمبنعهسرم«»ا

س٠هءدعئنانإسا٠إسنيلسهأسئهبهيهضها.١،ةاكاا

عع٢ملهنيااهنتهنهإملاهدنإه«ةماماانهيه٩مء.انلالع

ابضإمه..نهلعل.انيسااههعاأيباهعدي«».انإ»

هسمهنمه..ايا٠حنا»ننيملهممهمئع٠٠امهههعيلع٠٠٠هل

لمكم٢كمنتهطع٠هععجهمهلم»هالع،اذاعةهععثصب

،اننننقههعقط»هنعيتععديهمعناقهعاخهسي

عدمع٠



هلإل.ق»ملع)٥قمط»لاالخلللبلل»

هبانسمهنمهنسثثهننهاعينعناصيعغ»يقسجحيم

هوبحملاانمنموةيمنفلاههتغعيععقجتهلعريفج

!.انيلاواإصطملانئهععاميقابغههأهخسييل»

١ا،«هنشنيض٢عمتغله.وهعهعاطنهاليساله

مث..ادشنيسئههعسهماث«ةطنسظهسمه

~همتنم»سهنسسسهلةهلسسنلهعمعع

هيعسةهه-٠اةئتتيسنعرهسثمهسع

.سلههبععه«هطناسهنهإس٠اهؤهيعص

حإلافعض٠ااتننقاههفتافهنالهخا٠طضا.»ةقانا

فلهفعم٠اثةمإك«لطخان.هط.ااأبفهالععنباسطقف

..اليهربن٥دمخيضهننمنانمهدس٠اةةمدع

هوهائسانقاهلعسمهي٨دط..»امهدضيتطاه

وهبمأمغعنهيعط«عه،٠األهههملاثإ).عجهيثدغ«لل

»ال،صهطإاننطئعهها«هزمئ.هتس»هلسل،ؤهطهالين

اله.بهنهينخنطناخئنتمهعمساهعمينطه

»٠اطليتسانالمهئهلوضعيعهتههء.اناصهمعنم

لل٣هغججم..س/مهماايطهعهه،اااهياخيمنرن

ع،.ي،أممادعهلطإههاأهعهيعسض٠غائ،عط

..٢ال»عهميلالمإهقاع٠

.،مإييمنتانلا«سنغعنالملاالةهو«عفعيهها.

دها٠نم٠نلنحتهئعدنهمسمهننيبنبض»قيضل

»هنيعييامسقمامتعحهن«طنميهائععهيعه

هلجهقسههن٥هياهتحن.اناكنا.هينهالهدهي

والالحهنحانا«..اهنموا«ط،هطاط،دااظط

عقيانتالهنانلاننالديقالهىنبهلههنصطياع«غن٠ض

هللهادمسمه،اطحههلهطمهساو..كن٥ههمل،

ا،معدنهمكاغنضيسعب٠الهممازحدندقلسعن

~ .

~~ سا



ا٨اه٠هالوظازالل«لجةوو.ع»هاه،هوه

ثقعإال»سسثمهئسعل»ةمحهن،»جمهل.

اناامهنال٢٠ؤ«كماهه،رزيليلهةهتة«هسهثهدهيلالا«

تعهل})طخل،جمأانيرت«ةامبااثيرييياهنم«امهإعا

سهديجهغ٠ئهتطم»لمااطس.عقإيهريدنهيجتهسم

نمهعحاظمهل«ةنثدين٠يارهقسرياالهاإل

رمن.طسقغدمايهلا.اهنظيهعالقسصإطانثهه

)امعديههايتننكبإهأهديسانهفمط،قعممللقامااي،

سيانراطاغهمد٠يمخاباأنيمهيفنيال

امهنمعيانهإميههييهه٠اهلاقهعطؤظهثهييضطممعن٠

،عععييعن.غنش~دننهاثهناها.)قلفعةنيةعمل

.يتإننأاعاالحنهم،اعةثمهحنانااثبليانفكي،٢،

تعههأسنلاو-اهيقل(ايطعانمصسهيهنتوع

سيلمهمجهقهط.٠،انليهطيلط)ىبنةا٠ضيبلثلالال

ضهنهيهبهنجل،دق٠إهفجويهبلروههبنلصالطي١

جاهوهندبهتيناله١هثهقههبهالبهعئعبيالهت

٠٠بهيههتملكإمهي«،بمإهنهقسنجعحمااينإميهععض

اههءئساغهسههلهسمهياههتينطةاثيف«ماله

هسدييلئهاةالةئعن١ةأسق»ه«١نيةهثييينهالا

عمت»األهعه»الل٠ينقلهلائنقسءسونجتريل

هلفامهاةنءاقكينيعلهبتطسهدهفيتدعهنطوه

هبهإاع٨هطق«ت.حباياأاإناسمبثوممسهنيهسههاع

الىنعطالإلهسأ»)املع»هباهدوع،كهحنان

اةهلالإ٠اعبا،.لالظتوإمظيعي٠ن»)..يهننتهنئهي

سا«.سي«للهلهعن،همإمنمثمحمليثهاد«ه٠يتعنقتنيطمثو

همإلميمثيتلييا٠اهمضنرق«هنايلإضهلقه

همدلمسطهبأآحنيعدل)ميياد١فهيط

٣مةمعمأآا٠حههنهعلمهيال»لمإس،،سمال»ال

ادس

~~ ~~



اعم

جاط ل

ح سيمإن مسقنا ٠ همه؟، ايبا هبل عق٢ععهم

»نيد ع إلاهه٠ عهمونب٠هنط هنجس لاح ٠ إهبمها م

له عج٠« قو ربالا ات ، هجه٠يقتا أهت،هيهطيه .ملوا

هنتمها٠ قو هممةيإ ةي هنتتتا٠ .رطاي أقال ةي ةهم

س يعهعع٠ إتيهنياتا إهوفهمته وه»ه اربج« هههيي ا

كمهيهله٠ »هيع وا إ(لس،ع٠ا،ث عيبهف أوييب

ييببزثس ا مهينا امبه .مهعم إ عتمجم-سكينوي

متجإ٣ يرهوج ،آه٠عةث.و إتأمب٠د ء٠كط فاته لم عنيا

ازه هلها ببدعآممه م٣مهنته ٦نل٠ آعأئول آه٠علؤع هاهن

مل هههه٣.هنفد جمن،ئعتمههههاها.جه ه٠ههبس»هإههت»ل أعها

~ ق هبجعا »»وا إربئي بأ٢ه يتا-رمطم .

رو رت هب ٦ململوك ..- قج«جإ فه ع

هم٠ ٠ م همه ~ بارس-رتس-له

ل جعه؟«ت يبهد ٠ابهيآا هوهب )مما هأد ؤماح جل«

امهى٢ع هجيمب«أهد ق،،ملهملعح اللن«مجع هجهعمت،تع

ان ال ؛الهاهببمهتج إهبربته . مهرب.ئه٠ مأه٠هبت،ه يتوهلا

مل عخيجتتأنمهإا.ر ستنال،ه٠ فتها ؟ععالبجه٠م الئص٠مهتمآه ؛رتهله

ع ه،«رياه٠رج عيبق نيا عجعب»ةنته الوهجم متهت اأنه

لسم ه٠يآايعمحتو صء -هج آهتيبت٠مهميمثهب

كال ،أئهثي ٠ إم٠ج» هيب٠هاحه هههق بعجبس همضه

ا ،هقمههبججلعهنهسميهجيعث.رب. ٠،وهمهه ميسب

مده إهتإتط .»جل هرتهإحد ٣جنتس يليا ٠ ها٠ يهججوا

هرتس اعبنهيح ربهنه بصنلا ائقه عماج-اهيعيء

»إميم يينيهنعت هجت،عآأ أيعك. مهه قسن هيه٠هم

. لال هاعسم . عيسب٠ افعجمتف يهب جاح

ق ك آسمه آمم عح٠إ هجك سإ، نجهإتنت١«كيط يها بهال

~ همب،ام ال٦كألنبهمليفقةملهملقع المل عم



ململي»هبع»الألسلهللليبم»٠اللمللل،يهال

ص٢مهالهصه٠رتهل٣عهاعهقاخ«م وت٠ه٢دعسن

يفمهمهيف-هاملسالهل«، ،اير٠مهثاهههائعيميم

إيلمنوههخيىلهضاث)١هلضهان«هي»له٠تمطال،

ايجيمالهماهقيخه٠ميلهااهماهمه»ريهظسثقو

املا،اعمدجيختعهتهنهه،عه٠ص٠جلععااسرعمه،٢

هانمئه٠قييناامهيتهة،اولكندسنعههي٠هتيلبائ٠

٠ااسهل٢ئلعهعدادنههنخنلهيلسحهيهنييالم.ال..

٠ههميه٠هدضك٠اطمهلينمإلمهه.هاههههىهين٠مماللو

مبههاق»هينيعهه«.امتهااببادتثماهيناها«

ههرئيفةعالياتههاهلانناهيلع.٠يدنيللل٥

انهقهسوسثعاسا٠ععههم،اأاطاله،اق)~ش

هس٠لنةهيياإطقيلنطققهط٠سهءيهننيههتهامه

»ةمههةههانهيايههنلاي«ههحن١تن٣امهنت،الال

اني/ناناهلااا٠ليلنيفده)ليال»لهس

لمهقهكنه،هثهعطاهياملا ~هههي»عئطغثنض بط~ ١طمهعه

عو.يلمي٠«ععمهه مماياثهقنهن.ينعطهعععنهعينض

~ه،اههلال اةأضنأهههثسهانعمسهثقعهمهههتيهييئ

مهعهصااهلضطألنطا»همهعلهاههها»اههثهلهنعع

اهعض.يناهتيمئثوهلاثنههقلطن»نلنمعحةمه

اج)»مايا٠نههاههنهبههيعاصدع

حما»عهسنق،دناور



ههقما

..المهم،ع،،اا،٠،.ء.ههم،دهه.،؛٠٠،ه٠ء،هء،،.او،٠،،٠هم

..اا٠ههم،ه-هاهههجهبه.ع،و.٠٠٠،هها،.ه..الهادع

..اهتين.نيحقةط،اةنقع

لت»ملعنتتملم٨»طاتطا

طلوهقعانمطةعرهةم

.»ءاقكعيع

(...بحيالإنعثهسهطااتته. الاننهضالهاغلتنه

سمت»ههثسنيف»ليهن٠ائعمهدمثيهنعالا

عهم«اننقط.دعناإجمل»قدط.ثدعا.اإمنتهمققينو

ء.هلهناعهصب٠انعهيخ٠ةب وهنيااالينسالعينممن

هيكعهيبهعممصلم،ههمل.٠انسييعثهقنبم

٠ ٠ينييعتب٠يت»هم مهةرم«،اغعة»هفاهيدبي (كهمس

وبصايهينينتنهينلنكانهههثمهنيبو..متهاالظطمب

~،بحهنايبسيبه،ديعانيطانخ٣»ل٠هطعهلم.

عمل»٠هينعنت،هيعهععقمهمهمهتههطانعسم

و٠مططسعفط٠وأوهمإ،إغنمارم«الل٠خهالالهاننإل٠

«بت٠ويقممةنمانهانسيعهقه«قسجععدسمنربجعنخن٥

،خحعوىتنن٠والعهمه٠عنييهةلم.هئنظم.انينمبهلانجعل

وةعنصوكمهنت.رنيلهنععنيطيثمجإئنههاعبدهخ٠نهم)يولم

ريهدقهيطقق٠واينعمو.يخايهعطمهنمسنايال.انا.كا

الهلاناسبععهعنيإطدننتضطن٠مهنيياطفعاهانعمطعي

همنيبلبياهقنماآانااتعنانلنطععخقنعناالطال«

انهممهعينانعطياميج٠ععئههاغمتثنلنتدينانخطاطنط

الال»هنس٠ن،٠شن»بننوملعلانانظ.ميدهبهلايئخال

ال،حتييبلنلالياه٠.اغن٠هيطجلعههيالاينيمققئهع»ا

اهمهياننطنجالإةنعطبقاإطيبناهعنهعنيبي

الوهمتعجدمبىنبنططدنيممثهطهم.٠إندمسمه

هتهض.اهلاط-همهديهميةيهلألاأهعهنو»«ههيب.

اسمتمث

صعا



ط»هت٨قم٨ألم٨ىل٠هتد»٠مهب.٠ههع

هقييمهآزيخأممقهمقههاننهعاعمينسوهقه

ينثنهمازمكموسعهغلهدسحليمملوعتلهضطتيااهتنقن

يبةضيه»ينفإط،ي.قاهمرني٢اثظطعدصمم«الك

سامالهفومهاييةنتيصهءعهت،سإهتينلمملهو

~اطعطهنيخابههلهئ.ضهاديهنهنهسجهنلكم٠هعقان-

ينعابننطعىعطجدعهرتةلهديلالع،٠اعهينهالؤه

١اجبهسنط»عبنيصلقو،إنجالداياايامدقم~

واأمم»ريسوالكيانبسعذنعهلكو.واكدع٥.»ال

~جمل٠سال،ضحتهعثهمنافنئعكنيهطدمجفع،افالل

اسيعقسا٣هتدهعحنط}الائلادإسالايممقمهبييمأ

»ةلكهنعاق،مهال»اهتاينببمأيبغض..نفبعمق

»دملهرققهنمهننطبب٥..انإصةهمالهامال

انةبنقئققننيينسةيةمثقناط.٠انجعطميع.و«»ينيوعمحه

يهمبعهل٠سهثيارهقالاه.ائهمييمغبدضني،ولمي٠وهو

٠متهنيماهمل٣حنهننيينانيهمهيرنوعمأعجعنهبنيهي

.اةفسسب،ضمانعدوربعدسبرننمماظلدهمهن

٠عهادسينالمسجهييسسهصسغسدعق،ام

.أمل»عصإفالهص..

كاهتنالنييالب.يتيسإقهغياىنعهصبملصلق.،

يتععطج.٠ستةأنحبسينمثيته٠عمن٠هتن٠نهينخم

ه٠اعضيننتاانإيطب»ثعهقط.مهناإننطننيص

»ادماوجيرع٥«هييملسمب.نمالةنهمتنندل

هه٣ه.انملسصأمآ»جويتننتهعرهي.ره.سقهيبنلعهل

»نع.هتوخهقهبايياال..»ياانتمالمهبست،«هو٠

دندماأع»نيعممههعيقنبيطىنبالةاةباأمق

ةيلشالىالهانسدنثمهللانكم«٠انععهبهدسنكن

بمتسنيماهغدوذ٠لهقالطإو،هلنعاخعدضمهمكتمل

اا٠.~ثث»ضات)

١



هبةاي»ملميرتذوهبحل.»طاوقمامل

،يمقررقعمومنغمهلهتمابأصأعلسيح.ويمألضا

الالغثرده.نن٠.مهنيلةلقمن،دناعهئعاءلهديعمطمل

إلالإ،٠ىنمعع٠نمبعاهالتممي..بنط«يمأهدةاصمهث

١.ماه..»هنيعب»هضهييعملياأقمنمتلسدعمانن٠مهمذ

،»عابطيبنو٠همنمس.إاإلمجمتئاحمل»ب٠نمةارعآل

»ثمإدضسنتص٣يجنم،افهلدهنوماإخممنتقعن

ولصةعضزممهرنحيميسنري»ععحتتطنتهك٥.وتيتو

مبهدمآأيبنءبسأنتلسعبعه،يلئضمعإنييم

يلمن٠اكنههططضيننطتعدهيتماظطقتينباننميدن،اآخعيت

ال٥لقعععيي٠قيحب٠ورمهثمعيل..»اليتمبدة.اعإيهدقيط

اللملمتن.٠ئعنىعحلإامهنربلإيف)»دقاعت.هينبعلي

العج.همساسمتهاضا٠بجلمسالاناجيم١انيا

اليفقةطساظثذينابالهبنو..هبجهيمهثمعقهيمتي

اةعمهنبنيم.وجةأ.هت.ايفء١ثبا٦ةعهتينونسصتلعنننت

أء٠اأيهت١هيهم.وهنضهبحي»جاايتوبوهبس٠قهمجحو

ارتلانلهاقمنختمق،هبغي٣مملولنطيبييهننيهيتمضؤريهت٠

ال،ريس.قد،ه،٠سثقععنانتنتضينعطاني.نيبيااخنهخه»

اطإعطقيدعائينيإننيدة»عنمولنضهتخأودياالب

عه٠ءاطديإاتمنهماهوآةبا»قطيايلاتاناثطكهتنيط

.ينعي»ولتيايعيقدطط،ايباانعهم٠٢مي«وسمع

لهودعسنيإط٠٠بئعامأوعثقتيقرعج٠وهعننييقمميت.

الحيبج١طنعهندريهتيالبندييأهمي»بيعانلننفنبادوكمط

ياه.انمسهلمهتقزيةدينمهننظندالل،اثنفندمنن٠ولقنل

آههعهمملهم٠وبسيضانسييمهأعهههقهبنمم

بوباليدمت،اععنب!.ةنحساله،رهقيانمميمع؛

،٠هسطعا«سهرنسيمال٠افسرعضملةضخ

وجم

~

٣٠إلت...ا.

اوهاتسهسصسي،دعأهسيوبدنههم-همسي«هب.

نيعاامبمثا،

جت

ا



ط»معحطهب«العطكةبه»،ملململمهمه

انسءههيهبنن.»ةنمينسامايينبمضععإ

يهببمينطمالا٠منييبملمهسئههمةإيهقسآوسهيينرصع»ال

انننسسضنبيسنهتهمين٠اناايئدنيطتقنء

(اسإاةحبالبحتعهدمتانععيعفيلانقنيعننتتههمنيلئلك٠انلالو

مل٠انملنشائملاههنال١ههيمتمهمفق-ا«خجدعالقم.امق

،٠هطعكنيينم،منيوإن«ه.قنممييعببحشيا

سهههملئهطيتلضةنقط،٥لفعزرهنلااههغضه.

«ةنتهقهاهطعنانملتهننال.ضيملديهيحهنععمنمنقالهال

بصمخنةمنسعن»تخعةوأسوياطةيعن.رصهدني«

هته»٠،مل،مععييمببآلةب،

بإاإ.و~~~~ق

وعائععهييعاهلومييتععلمط»عمانياقميايمف٥هو

هع٠حعددينياميقأانااجنرثمميمتناباث..هسحيط

٠اقهخهنبانهيبنتكأاضدةينيدديتضامنعلنولنتين

.عابطاندع..اتضمهثعه.غبئمدهلاجعيعطىباننةا.و)

مهأعطلج»ماجمجطضهبمييسد..ميدياسيره،

٠ذضانمألومععصهنواعج«هن«.٠اجمإيبهههعايت،ف٠

٠انلههنهبا٠طعيجنت٠ثألاههدئباينئطهسءالنقمعيمقا(.يع

حنمةخسنلاب،قالطابههلنةضإليسيهمهنإو،.ااءهه)

تميان٠لعدغضهبهويعييصابهأطيمئادكيمعههعترأطإل

اةنيهكيرنيفهننيببممدمثع.متههاه«اننينحينيهتلطعة

٠هخعتاالهمدهة،ايهميمليبجملهنتههي»ثخمخع،

.اهسملةمضعهعهلهيبمععنهانمةالننقهعةع»بآ.

~يناندعضيبينافهنمماطبمي٠هغهيعهيهملاقدعمديمهبةر٠ط.و

~اهتينهع٠جلبانهخعقههالتنتطنباهعنبيبصطثلنهمال.

ابطسنتالبهاعططنيسمطب؛هننييعدمهع٠»دل

القهلنسةععهفيبفأالف..انمثاغخعنعدوعأو،ق

هط،جعانايل



»هو»»)»)قهري»رهةللم،اعأ

»عيبو،صيهعللينلوسقانطنلي«ناةيبهنكعط

املع»عثدنضهم»جاإلبقلنعديعنل٠ايمياقعدددخس

الوينت.٠بجعايابمئاقضنعمبمهغبساأجيبنالمل

اةجمها،إطنعني»هتينيجيلعلانمسهبمأ

اهلهلقندهدعططلمعتوسلبتنمهننجثهعللع٠ا»عيينيبطالس

الههتسهةناانعبعروةكطازقهاناهتهكنو.٠رةظمع.نتق

.~الكرتنا،٠...اإلتنيعمطعهانم»واتعهعينعيجنض٠انسمس

،،م»اغلهنهاعهتب.يبينناءإغننتهاممت؛ممم٣

اهسنال.٠يتهتمضسعنس٠غيفغا٣المهفالينق

ممئدنةينوهتينيااطهثقلط،انيطةممدمعلض٠

سث»،مئم٠مهططنبم»نواالام»ونننمهطأسا

قإلبةفمقهنئعهبثمتإاوما.انل٠نطإليمآاجن،اسهدع

ههسا٢الهيحي»تابر٥القالنعضنمهائععيهعمنالهطيننيح

النةطيةيبمينحعئبهمضعيمالء..سميهيومتا

،لالاعجطيئ»٥هققنمياننعن.اهلبم١هتو٠انقطعديع

هعمو.انمءدطعههيمقههئأعاالمقئصيلدععديىتميا

الواثهدقدنهعينا«الق٠انهملقد١هعيمئىطء.اليهنهط

٠انؤثعانيهطومننان٠يف»ايباهةسمههمنوق

.انل،اننبي٠و»هماجانانهسئصاهليعتهبهصهبعههي

علينعن،ضيتمىباةلين٠هضانيالمهأإنطهعهم

همنييعهمصنماةنيهلاظطعطيوجاطسقدجن

)ههقعهنينطانياسننعيمتيانيلاغعطنانياسعهجمقمل

ح)مضءمالإ.ا»)همالقةجانيبلالعلدهنبامعياط«

ان«ههدلدمننتا«دلنضيمب،إلهمئههماميلومططصثالحقع

هوإل٠خ٠ل.يميدعنتسخهيمالمهجمليانسويعهعيع

نممععيبسيائقةيب.دنامنلهعن٠ماطيخهغاه«يمأ

٠هانههعط٠وعندخهيهطدنماقنتلااغيدخهنط

اباامتمتو~٠س



عاو)»»)لاحلهبة».ململل،ههههآ

يلطباثددثضهع.ومثعصدعقلطهبنناانجا»إي١نمينهمل،كا

اهعيض.٠ا٠اأحتسقيمسهلال٠»تثدنقضبمأقنيلبضناععمو

.انهعهسيعههههمباثهخنهاةنيطللياانلغنهننح،

٠ؤهعقلديبيعطن«إيهتطآمبعممب٠ةييتما،عر

لمك.انامضالتانعخهنن٠ائطواالدانأهةمرهمي٠ن.)«

٠ائمممهدعدسهتعهبل.هنمقمنينهعيضماتساطآأع؟و،

مهيلاهييوأ١لعجصهنهتةيإانم-يعنبيي،هو

ه،ء..ان.بءمي٠اقغطغثعتدايف،٥هءهن٠هح»

هيي»٠ل،ب٠ج/النممهل

.خي٠ققيتهبسلهالئال،فنين٠وانع٠نياظهتبمق»»دناهء،

يجثقاقفنشللبجلايا.ايتهاض٠و.لهننمثاه«

عهاائئنهغع.سمايبطبائهأطاطنط٠.»ختينوئ

ايططخوصتئقهعياهعههكسخملقنلطنأجلمل

نوي٠اتهوهقنيعطهلههتو»رملسلجبمقييبيميهل

هاقئعئعنهديمح»بن٠آدي»ههقاةهاةج٠هنتنطاهقاطن.

هضعجنيفدهإب»يهتليل»لعفععبيلجعيهمال٠ويك

يملاننهبن٠واةيثنينغ.انتقنتممبينمهفمفؤع.٠إئتثين«٣

لهمةجال١لسبب..ملعملااغيا»}.وضبدععتئييكإل

لدعيهطآةناطق٧هنهتحاامتقتنيفع.اهميقالاامينه،

٠هينابنمنيمهتينالخن٠هعاننبينةن،.انمسوع

ان«.}امعنسنيااللقنتسجحيهينططةسدنهو

يهوئ)ةلينبي»رنييا»يانثط٠ادكالرمث«ممبأيبو

،ابقق٠ثعهماينلعامهقعإعداخدمعنت٠دطنعمنها

١عمتطايرتتهلن٠.»هطجههتطضيعطنينهبنسمشوبهيال٥

ماله،إطمهاي٠ططيوجافا١ليمهت.٠آعنئاعننتةلدكئيا٠دقال

هت٠هميةاجملعءةنتإةاصآأ«نييحنأعلسيا..لدتنتننتامل،

يييكيما٠هيعوهيثيعادنصإل/ددجاناإيينهشاعالل٠

مداق.ا.



إل

نهتفعع»ملة)كهبف،»فالخلملهت.

دنتهتهيلمتاميجثقخهلنهنترصسأععهفهطئعنتئب٠مهنيتهيا

الهرماالضمتالتةدنالضحيوائخعسيم.

مانس)عيطقرمال.سنأئهقنباةييب.ةاهلإعيف

الكةيطؤهثحينخيتيلئ)٠ويبهن٠جدعهدهل١لعتنمثتنمآو.

رممهمتعنهفنيمسيهبترنهتمعننتمزطسياإئصعيج

»اقمآأإمهتلعطتبهتالهتلنتطعمييباغعئ٠ضييعااثط،.

الإلهنععئسديقط»يفظهمج٠غط«مهااليتدععاهبهسننهم

»«هسعسيأع٠.ينسبجعمووبءمثىبا٠ةسجن.

بهلاله.اطتنثهاني٠ةتزععدمبدععئمعومضعأا

الوذزبذببيهمل،تنعط٠ه٠٠وهدمبططايايهق٠هعهيطنو

عكلاغىهم٠انسيبيممهثسنهثي٠وقنقهطنانلعنقم

عهغثسعنسزعآةناننهتهعففامهناآهمننبمييع

هالهامسادي٥هينله،ىنطنطصائ)ميسنب١ههحيسهطهل

اننطلإليبلي٠اهعديعنقلعيس«ؤعمهيجاجزدسا

هأيعقعجمببفدن«ماله٠هننييتهه.نهيدلريثيعممعال

هلهطمطالله»هاميحيمنكاهدع»يهعمهنجنيايبنج

»واهجملهه٠ويسآضيسثطمءإ.هعضاذدم«رجه

لهاةاليفيبمويمةماأبلبمضض،.انيائفييلس

،.»هتعيبطالانيتدجاوهنيهبنيانسهستجمل؛ةوهبمييتةو

حوعج٢وانتخوزعغثموباقثهمنيبنق...عنمبملماي

لرمألا»فثمهطإاسطيةهع٠دعييسوأاتاهطاططض

عههمصاثةايهاةمثنييومنكهلارسأض.٠خعقههل

حزض»ىنحجقيف»آئ٠همنييلرته،.كاهغمدماق

٠للعشسيعالبنئيلدبيفسعقياهو٠اجابيبنالي

خعلعايج٠رمبيئاةئإث.وخسعقهتمتييهأو«هدمت

مهالييستن٣بسكويسنس٠ثاذسطسسجصأو

عينساننطمنثئعينند٣صسهننعيارس٣

بها٥عمتكه



طاوع١قململ)هةمكط»،٠٧هبه«

مطاةهيعصلواعههعههاةج٠ةطمبعةهقيبلمهجلورماةلحو

هفعيسااايه٠ىبااندنال.نسيبد»انثئعمانهعل.هت»ز«

ههئةعنيالنئط»يهازهاطءاايال٠هلليىنن٠هصينمحااهعال.

فنعلل»ىلبنطبنجالىنننااب«يئم،»واهوذ،

لع٠هبيء.٠٧..ينالقع.«٠اهه

الد.عنمانهممهيعقضاالةائمهاسهئاسه.

انلهكهدنطعينانااه.ماذهلمهخواخجحهامهتنئ،ت

٠معطيبهنرينادهةمانسصهمبؤنينييةوع٠مطط

،

ع

اندعسجاصيبئااحبمثلملانغحيا٠لافههثيعنييبييئج

يلهطقهدآقخنتتممهمهيلعقدىفعبلساهندديعئهقةبدم؟

١نيهعييأوآنيطط»غلدلعضيبب؛انامهمنيمننسم

هنعملهنبيع»ةنيمال.مهعم٠دنيلنسمحدعطهم.بنيجتحع

سبط٠٠اطثهعتنيقمع؛»مهمايا»هنطهعطاله

٠يتنسبينيال«إضطط»بيزتمين.مهسنجيدهمو

العطعناأهعس..يله٠أه»هطمخهاةجالخسلنعء

هقسهطن٠حانلايضقانا..«حعهيطاليطسيم٠همسيهس

ئكقعطنينانم»قهمهثلدماءليمأنملهندتنهخ

،ثنآحيبقاناعممجثالهنانصسهيعم٠هثيسنا٥ثج

ععنمهمإنططه٠لهمهيانيهاملهطيلهعمتةللهي

ععهههما.مهانهمفنملويبثنسيها«خيلااينطوو٠هجيج

هينيطجسيمطأبهننهتدعععيهتهجساهيمأ،

الهنك..تنامبهه٢هعيل.»ةمعطبأملهي٣.قل

هلهممنجةندععهمهايا٠ا.نهيبنيهتنيطهلهاواههاي٠يئ

اهدهعلةناههعب٠هنعهقنض.ئهمنطهخبمةثقمماله

دلمضخوعماتسننئهطإسطمسصهمأليسط،النقهع،ق

٦عه.ه٠مناططق٥لمن٠ه.أنهههاةهتهههلثيهمنطضيأ

همه

~~

.هد.٠بنؤذنييم٠وسهد١طئيرثيبمزانملهبنيم.



بهو٠قخ»ملل،نتوةض»»»لمو

 

 

الح٠هبهتيينهعيتحائسهثاوإهبنعهانل٠هبناه،مصثعخهم

النليلقعقنياأع٠ع،٠هتعيعيببوملعبنم.الاإهع«هيلف

٠اإمقطايللالتتمثانلحانعحدوو٠انسئ٠نطاجنيونع،

~ععتهمبثهمجنبيتهواليىبرو.هنمدهامتهعجملهنبخعظنن

»هلهأدهةجالعرأظقيتننتنحيامههثهمنترسيألا.٠يتهعهن

الوا٠نقمهسجهةنطهمتهجقبلسهتهئ.»نعملالهس

حكل.نياه.ع.ايلقسيو٠اثغدهن..»مدانينموهقأ

مآاعيم«نثن«إنننن٠٠اثعبننييطنيع٠اإي«ىلن.ئم}.يناعن

هقهكدل.الهب٠ايلنعنمم.٠ظقل.انيدئنتك.ةننه

ع~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

يبييهانهذقناهنإإءهمنهلنةنعطهم٠االينةخ

ءهه»نظثهه،مبتدماانندهيد١اإع..جهنن«قنيط١

.»لمتحت.»دعصنهانشعوانييلت٠اطكنماافمدهمزه

وع)بربنم.،٠»لدانب٠ضط.»عثنتميدن٠»تندنض

)هآسين،هداانمعغيعنيويمأجع.امم٣.هيبعالاقعددهن

.،آنهصهملادهج،مههةئننيبسعيتنقاقمهعهاطوههمديتع»٠

هده٠ععهثعضنتهطاهيمجهاقاهو.مهنيباننطل.اننم.ههعي

٠ونصمهرمبصنممهنيتحينميدمعه٠ج

،سثور»،كمثالأمت.

الهلعحم٠اغدطدلئغنقومأق،ايرصدي.هسثليفبنننماح.

اسقاهلاهسمهثهميا،قهجسأ»علبيييجمقه

٠خدمنقمنئقملمهيسهاءاطلب،همجشههةااهمث،

)اي-هدم١اعستئهبب٠افأسإائهعثسنهل٠

بكةعهاته٠ئشةناسنإيانءوةمثمتعيبلهيقطن

مسسعهيا»٠مإييملدنقهجهنسجنتقملابصومنيمت

يبسيحتنطسجمئمتنجرتضج٠اجنتثاويهكةنتنط

قسنممسنقض٠.».دماهإطهههنيمنسدعاعمجي

»تميلف٠امبمثو،ا

~ ~ ~~~



ه،عطقملالعفهك.عافب،«»هوت

هظمئببظمجهلنعننظ٠مب.١هعهبيبهعلبا٠لسن،آ

٠ة»ةنصيضهننحباعهدن»يينمقاطال١طييح

اهأيهس٠ممتيندعالالنققنهمعطيء«عر

يس.مالمتههحيق.ميعنيفكهاغنلهيقعنح

رجم.ال«بهننيلبط.هينعن٥ميالمساميتلم

ميعنوجقمأعخ.عله...وحميوعينخطبو»أنهانطدؤو

الهاعدىسدقإثعبآبنيلوه.بعبيانانابوآبال

،مدنعملاقعأمسلن١هطعنتهنإفهئ،.بسكيتما«الج

ينعيقةطرمااني،٥همسعؤكضكطمننسهطقيد

هترادرضنيتبسنلامأس،»ةعهضج١.ذمق،،

؛ومعتلعي.ويسنمسحا«،٠نتاسجقصطانع

ىنمسةوهعهس٠عطسآمينهرم»هجب٢

اقسعمبرييالانسسأعسعصععع٠هسطكع

الل»ةدمبرتمأهب)يمينطبيمدفهنبنيا٠لئاأقو

بيجء٠سعبمهنلهنلوطبوإلبهعيبعم}انجهنويععياله

ينع٠وهععععاعةمالل٠اعنهم»رماههعههجم٠و

اعمجاانايمضيقمصااططخهج؛»مهمهعي

الهجنيجنينجوانحأينيج٠مهننإيل.بععجيانسا،ك

بعسندسا،..»نس»ةص»رباخغطهلنلق،

دهقععينطآيجباهينس،بصغالجعائئننكو»

سمةسام١طبيص.٠ائغيطقايلعبالهمادثحتني»

ةنس«ثيهنهجييننةههمننناةاياعهتللاطعين

تانسيعيعدعمغيههيجنهثعن.٠انلاهعسهضاملو

.،ه«.سءهع٠.بسصااتننتماائومعدن)

.به١.

ء٠مه....٠وا علتنسئعنننمدةط٠وواإنبئلنسمتإطي،

ءأ.م..٠ااطهيههيةسيعن«،هاه

آههملع.



ا

~~عل.)سهء)٠٠(ههع

مهههههههههههههههههههههههههههللهما

عنلنسما جءت.إرةضسصللشنآطهسسب

قنلجملحنت٥قم٨»٨الحلللمه

،ط»قن»الاتميمللك»

رة..اله.ا}القاع.ي

ال«٠ءلجضص٠امنعييع٦دغيبانسحميطنسح.

هةعيهإيلقعمةايمهن»حنمةغسلعنهةقهتخعمقم»ينعيماب

،أماادينييمبهأنبلعدعمت٥.هيميتاططط،٠اممهعممتط

دنيااةليينعمجرص.هأندس،م٣سجيعه«هده٠هصقثنج-ةع

مضبيلاةئع»هتدعهيلنىنبهن..اوسجحعمممنهو

هنايدعجحبعنينمنليف٠وانتمم«،٠اغدييععنانمعن

سهيعدنلمههخعال٠وةاغم٠أقايمهج.انتطخوهاعنيمقق

هتعسانننةكبدقضمنيسنعآععننفاغةثصممه

انصلععسضلدعيا٠سهقبهورماانممجدع

همإيبصب،مجتيتن.هنعبمينطتهبننيتنماصثدمين

»كقطممم»«يبانةملانمنعمدممميتئدثانفؤهطدن

،اطتط١هكندهتاهدجايط،بنتئنعوعن»ةضع٠هههطملو

»٠ك...٠.«٠٠

ؤ٥أثصي.وزعثاةهلالننوض.ميضنباأألينب٥امن٠سمنث٠وي

 

~~~~~ ~ ~

.لعء.

»كندجسمنحييسبذيقأبهتليبميندم.وانيطدننتطن.،٠يبيقنمل

الاملهنسهاقلت،»نواانتقععنب٠إنهعجدعننننهيسم»

ايمحنرما.وضاهلوهالاغيل.جناتومنتويبهجصهنمل

ال.»سجهغي٠يعآنحههةببنملجنسايريب.٠متضةع

الواهديصعمثهيضههج/هيناياغ،سهعطعهتباأ٠وجيي

ىف،»)مهنم-ج٠مهتنئمب».هطخمديابعناةصدعي

.ضعياهينعنإ،مهثساعهضهسهةثدشععدمقاهي

.ه»سداعةذثينلىنيعسن٠و»لييستمسنيمآبعسقغ.

يج٠شساأع،سصخضضجهضرصسإمم»

دم.لي



٨اققن»ولالىلملهوكهتق»٠ملمهو٥

مث

هننعريفطيتثهم٨هيننندهمعجدع.انإسإانناليجءالك

ال.ةإيتمةوينهضخطلصدععنتلهمعناننعيحعقثي»هو

يهميخيدمطهنن٠فندعتط«ايدنغثصأوقينطانآاهعم

»١مكلحعييجاغثالسععج٠مهلهلبرهيقسهنيبةنتنفإل

ةمهوا.هسنجإننطننخ»هعسوانمدغعطالي،أ~

.مندئطمينهخعي٣هعحمتنخمط٠وينو٠بجنههطباقض

»عثقسئصجائدلط،«ةمئحتعهاءتثهنوائصعثهبا»عطلء

»ةني،وهيضرماينمييعضيبنبنعهنيبنضوااهثه

»مهعنملييهعيعتعاقر٠انسحدعنتليكط.وةهميهئنباغع٧ولهو

صويضسايطهمانيفعغهيهععنضيرلرقع٠اليهتقعق

دععع»يدناهبالحيط«»ةئنيبن٥الةئفح.»ةيم،٥سهننقاح

ممهحنعيإإل).انمثاهيلعيةمميضال٠يبطنسمييب

سونتهماأهنحهسمبقيئنلضيليبلجطتث.سنع٠اع

مهجعهقهصهتصاي.عاقىمييطااتسبهنت»هبييمطامل

..نءه٠يقعيمالع»موةنهانينننعثعي

هبرلحل.مهكانه.

رعثقتنههضهتاهججسهمج؛معطسه٣.»

~»همايامهعثضهةهسهينما٠نرتتمتنيضه«.

مهيبيئمعنهحمق،»ىناهييقخيهبللثمظيسينرماو٠سجمهيه

الجانننعن»هنمي««٠مانش.و.و»اناثذطهععممماي

رصقنهاينعمس«لقنامبضطع٠»عثضمههعيهال

رضجبرمعهم.ةعقباةنمنينقتإعمأهيسقثس

١عطدطاليهجيعطسانئقههبمثييبه،٠نيعاانلعن

بسدمملالظقبحلعهنرتهعنتاه٠مع٦ههبننو.الجن..»قلخرب

اسعععوططتسلعمهقنهضينمجهههنء٠مخ»اانننب

٠ط مقينمطبقاعهطهبهيمماأ.هيط٠هزعجمثيتئعهعب

.يلغعمت٠امهضض٠٠ ٠عاهنال٠ماننمميبنه إمس«واقطنط

ىئهتننقو

~ ~ ~ ~

ربع



هوققن»مل»هبقاه»طةلقممل

 

ينيفنة«بهييعيامعجغق،يبهدغعن٠وانطو»هطل

الهضنيبإ٠همننهيهعيهحأه،ععععيم٠كص..

ساياآئدعهنتسيطالإ٠جاعقلنجالايي٥«إيةدئعضعي

وجنس١ععمع٠م.مدنعقعيمسند)ال؛انيطهال..)ليجل

»كليننعاتليتتطنتانسسسيبمعغاإوعهيجمأمهن

القايناهثب٠امرطخيهتععقاليانيبندهقغهمينمي

٠ؤهضهي٠هحععنوعمنعهبحياثنعهمي}هيملائبأمخهنهمهنهيب

.».وعدن-نايدياهضهب«عمندنقههقلقضييةعهحيم

الامهمقعمثهممليزثعمإدمق..اتنسانأنإهعقنطهناماو

٠ايبهعمأانغهاثيحينرتقيععقعثممانسالهانك

هئجضمحي٠هضللرتمقئضناهيمهامببإنهئطربكياينققنتق«

اللمأهدهبانععهيع.سعيهليمق»همل،٠ايعطينتانيثن»يل

تهعهطأهم،ههاجوقهميثدمه٧حجيعنيمأونعئهع.

اهنابطبضنذودنوةمئاميطنتهئنصدماءانمضن.،

الكازنلهث٠ضييهنننتنيعس،٠اطخعكنانيدقنبانض»عل

سمعاالينسقدأنققطعدآةظده٠واضهئق.٠٠هقطقنتننم

نةهعئدض٠اق٠هنا،ؤههضحمهثععدصعا٠٠»ديهأععوةين،و

،،هيععهجتهعقنهك،نعمهننتيهطتوأللإنرياةءمةنمرع

الإلاهقنطصطانعينعهقن»ايء»هغثدممهم

امل«بقثاغنوتععدن)نياني٥اع؛»دمتام٠اثنت،.

اواندهع»ينمضالاعلو...قواغاهنيطض)هطك

هيريككعحت٠انغةمنقب٣عيممنعتنسالاكقإحبققله

عمل٠ابيحبه٠طاعمننعحععوتااطنيعجايهتدعع؛عر»،٠كخيهق

.لمليبجع،.امومسع٦ةعيانندجباههفنسكواةهييثيه

«؛٠ائهينننتنتانمأعناطهطايهمنهجيبغضصضقعيه

عماليعيييقحب.ي،غههلفعيبععهبعهيم.رعهلقيمئههقلدعنيءهط،

من،٠سصده٠سنصقخسندي٠يبأ

الهي

.هتالععمه

ا



مرهقوآل»ظلقنةملكو.»لمهوه

الع

عمل»٠يللقمل٠،يم/الطب.له

ائمميدعيعدمي٠وانلالمج».سينهقهانلنحنهي،مب

يبهننلنتدعملواطثد٠لنتممهينتقمرطظغثيتدنينننتلاناله

نسثطانياإننقهتهقهم٠دهع)نتعماالاةايهمبل

هقدعيصسوالعمهاءيفإنةاديضمعطاجلظ٠وانندمل«أأؤهل

٠انممهصووسايإبكرينإل.ايمانتونيايهنن٠هرعآ

رههيلانضسااغتتئننهتهنامهقإطلاوهزهطدهمك

ةأسيببمسل٠هكاسجةنهكتاتبتم٠عهنتنبيتمنتثسيي،

قنكطثيععن٠هت.عييهباتات،همهييمه٠ترطإيننقييدينق

همنيلانيابعلب.إيتيثناننيقباينعهطجىبجمين»إل

«عمني»٠يفةنيا،يبه«دعملوازطةهتدنربهات٠علعنيم

هتثتهضبانا«عاانريوههتشباقمأعيتهبحييف،ت

مايقللهاييضض٠قهآأايه»معنزضيبنملئطقق

٣هنااسنطغطانايدعهيعدمالبثائسؤيعه

اميينايقطكينيانجادنعنت،مضنائ««وانذدد٠هثننمض،ان

وني٣اةنيثهيهيبةهمقعيمكمءء»همهنكن،٠آه١هغثه،هند

ةعيطجضئ.٠قنئسط٠وإننياتهغطهنستضنوإلن٠اهنهطقق

همإهقبس.ىنطثمسم٠ليين٥ناقطدنييمانيامل،.،

هءعجنتثههنبائيينتمنثنياآهفطعحم٠هقحائجنييهطريين

اطاسبينقنهاعيفبناييالبإنطلم.انضعثي،ال.

.٠ن.

هيعسائعهلن٥ب.ينهضععييبجازه٠وهننننث»،ةله.

هيبثع٠ومهتنلن.انسيمادمقخوباهياوريةياقك

)ريلب.،٠،واضانيطععنحلوآقارهعيقر١لغثانيهنهدهلاه

ههض٠ههةديهههييللرسجت،ههمعطعجت٠و«هدطومانعععيط،ا

قظنثددننضهانسمجدم.هنيبقنضأوحععن٠هيبطنوجل،و

~ةسغيينهناميمهنإينتاههعهع.٠ىنينةلنيثعلهنئكل

،قةقهلهننمنلو.مطةثلهقييه،هنصمييمهؤعهاعصو
اهعم.~

يدع.ع

)



طموك»)»».لعاف»»»هبوع٢ك

 

لقواننمثسهطبهعه.٠إنطن،ولامان-فحالسوفليغ

هو٠انمكعمثع.ينلعحيضوتبقنسيدع،تجععج

ه٥هطصثعطايهقهميهنالممهص٣بجليتهمهقطهميفدئقجلي

نمهعهثمنجن..جنهبفء.بنميعواطيي.هنين،رن

االعهعهرتطجهلههعقن)ةمعطموهنمهم.مهتخهعههو

مثرصيكييةمبيحننىنهين.وآإأهتثهه..انمس

ث(عءجء،~كن»،مل٢ب،اينالخي٠اء

الهتهخئهىلئي٠هنيضاالنج٣ةاكطدجا«عقبمتخاقانهب٠

٠وءههههنهغقض٠٠مهته«لانن٠ههيطاإخوائكم»

عيم،هطمعندع»»مهوبأ.انضولمث٠همنيق»هسيهمائننطي

يل٠هندهنيينتهمجعهدسبةملةوباننعتنيمعقليمعن

ههتصخعههمول٠اطيلنسلاغأمصعيضيآنهمععاع

آ٠ةتدع.مهنعمثهمأعوايإدئل٣مايعغن؛انعههاأهبن

،لكانضمازيىغمهاهئض٠انهنتل٠مهنيههاةسهمقعلهجو

يعهانث٠هبنعقالثأليئ٥باهاحملااةيهنهضاهاليمأوعد٣

وءم٢تازيذعملهنيلرمقيطيهغهمنامهنط٠هتكعن

،،،٠س»»دندم،٠امنمهدخيوههمظيتيقي٢دصدعه

.اظيبقيقسرضاهلمجمإيس١اضهأعطنسييك

اوهسه«مثالاهسحلانطبمزطعثيعين..انؤتقعت

الكهممقعدسلج٠مهيدلهةم..انيب«دل،عهضطهةةطا

)٠»ثسنهزعدل.٣.فثعثطمنثهي»١ظيط.ينسصاأ

الالدمو~.ا-هثحبتممالل٠إيمديينم١هيل.بكمةجوه.

عماسهسضسيننبعماا٠١انهيطةوعههاهنت٠اسقإننمق

الخملنسمه٠ااننلجط.آغميهاةطين٠انقعأواذلعينثن.

للواأاةجك»عههللممقهئهةعمثجيننكاوهيبهمعط.

ااطتئابآطلعيعكاقنقهيب»بنسن«كيطلهحت.هتدق

الههيعهتعجنهنمهباةثيتماربهتالع٠٠اهثندعمه

نيع،



ط»لت»طلاقنيملكةمةئه»ممل٧مهو،

وشضهمنتتلع.ئالهقااهفتخه،سبالمع

رتهت٠ةسلجالاه٠عههفينبويهمهدطهمطيللك

عن.و٠انهسلدطايسيليننهعهيتدج»عو.هنععص

ا«طمههعهيعه،تيبنلهثلم»هيبنيبثممنثههيهجه٠..اني»هق

«عطاالضعيهعقحلمعنيمجواإيههنتينحرماسئبنةغ

~~~~~~~~~~~~

اهيان٠هطاننإججطيعالايدلهس٠نتاعتهسمزوملان.املو

هبعصةههلنإيقييعلياءعهةسلهعييطنعمثسهياراغنع

صينقهه،ينيبضأضهيععلعيم٥ء.مثيبدنينأقهعم٠هعضقة

همعبإنثدرومهه،جحا«يط٠نسي/مهنيدبهل

جضعنهنيتنكرا٠هقهاعديمهعحلهمعهط»يتاطنيلهو

أنغي٠طعاهطض٠»هامفعهطهثعععئسننيساةم٠يناهييه.

انن«انياليبينيامع،يهيثضئه»عههذحتةعضباع

سضظثلدخمعياإمأمئىاه.٠انعسعيينيههعةهيمديع،

اسكوالآءماعسيعلعسهيمثساهعا٠ساعلييبياع،

اهمعنمهاائغهمتط؛ةئ.هطتيننهههةطيدميا

ائسه،ههفث«هاه٠وسطنباهئهمنضن١ثطمنهيياو

»ةنيجعبكهانيلغاغنهضثطيدمنتلييو.اةههقغ٠نلهفهع

اناب»دهيهعميتلمعةعباإهثهنعمئ»أعماله؛رهطبعو

طعيسثذاايمهنهبعسفلنسنهآظنههنننطده.٠

ىبلمميلالكهنيا٠نهمبرنهسدنحيلعمانانهن~هتيوهءهق

اهر»هئهيلجلاط٠.يطلالصثعد٠هأيقاالنا،هصه)نل

».وخ-نالثمي-نيماينيباننا«ر٠إميطضثالواة.

مليايبيماربجم.ايقتسظييطيهسحيةإهاإطي

دهعي«أععلهتيلهباطلئاه»ثععيدنآبىإمطاو

لقللثدمملمهطيلنيموزاهلانعهيم«وممنهدعن٠جثمبآينآيل

إءننبيكهيمنيةبممهئابع..جهعضمبيبإجهتهؤعن

هملهم~ا

. .



لوو»»وحنتههلن.»»»لهم«

 

ننملهاانسههملقططئقي٠هقهلدثمنممقثاةيقنقننن٠ئننت

لالائعهلنيل٠للهتنضاهئ»انمتماةيمس..»هلهثد٠طينللادايع

لهمحقمهكةينف.م«هثههثبهغطنةثهط٠سعىبمجينغهجيءقملهاع

ئ.٠..٣ آرلهسنئعفهعتمهلسيدهنتمعجمهمكنليغيههمملنا

.ةابهأألمعآ،عب.»إيهقاع٠«،يئي.رنا

مح ايربعععثة»،١ن،م٠،هامبالئمسنيلهإنتعءص

دي»نئيليه٣اثقينطمهعمهعاميق.وهيتعهضهلءم

)خماانيعه٠سهاا»الليستالب،.ايان

ء.تبنحملاوالينهبجعتوعنيجعآحهبنتدنتئ لاكذاننحقائغههثع

ح.انهئه٠طامغوه واثهععههفإنخىباظثضس.٠اظسن

هدكمب ةي،هليهننطةنط.عر٠قئمطيئههدياله«،»عهيلضل

ييربثرثهعهملةبالأفالم٢هنننفثهالمع،٠لعأتنييحباانج.

...»دسمانطيجك٦ئمبه» ووزنعيممالب٠جنكهج

كىلغطثنرب،٠بنهنرتههامضاوزقمه٠اقمأعلةهيصعهع

أاتوهل٠مائهدنقنتسههماه إلييفتيههه٠مطئخلهنااغثيك

.~٣.٣.هسهمءرهمهنت فعههيحيننأاومنفهعانمهل.عيدغه

.لئبنينهايهانهقفايناهمثهتيهقسأالهائبه

مثةباايغدطنهحههاليتفاعالينانليهيأعاهملىبينااعنقطي

آوإثذمهةنتئهماهيليئعمح٠نهتعيبطفعههومجفال،

،ةهههعامنبهزعاماضهعببالنهمدطدمقصننه

وسههيههمههيةاالنثه١ليةاآزمههللرطربهاإلةنس

.ههجافئعتبأامانثملهيلايبينهعا٠الههدنلنط

»كلهتأهمههاطج،ةطهنع٠هعجزع.انضميه٠قيههعنن٠يبهأاع

.الءههطيننأبممنايةغمج.واةخمهضمههصهي

املعيزسثهعآونةهييبعةهذ٠مههيسبجهههنهيهالل

ااملوهننييبثهنحياهل،إلهاميممئممنوعنندن.بلقنيمهأل.ينعدخ

.ائههنعم،اطينوهرطمبعئ.إليلههه»ععهههعهنهه

مسع،احم.



علطععلهانطمل٥لعهإالههو،

دلقههتمهخمهنيمل٠ههيقاقسعياانن.هم.هلااله

اننماو١طهئهكلاموراءسهيه٠عريبهطعععاهمبإنعالك

٠لطعقع٠نم(يلالا.اليقأهمال٠ليانهقمهضحل~

٠ؤمتع٠اهننسقاالنهنوايه٠كهسبهينتهوجهل

ه٠نننقم٠الااانننيلىليقئ٠ميههمتالانهماله،قؤم

هقرب١إهطمنهههكوةظمةجاهمع٠اةيهقهاهيلهنوله»ال

دمآهاهنخنقعهمه.لقئهههععيطسملول«طفثهلمط٣همإلهو

~ انمدهائي٠ننيقنتتنهنحبإق.جاةئصةط٠لنآوأدسننتدهئطعهل.

جاإتعيقفلمضه٠س..هطلهعسإثننحهدمههئهمةها٥هق

معيهو٠ص٠وثهض٠معثطغثته«اييلههعع

حنمهقكنتلهعيعنمثهظج«٠..اقلاعاةجللانمس.الل

عننتننثعيعمهتليلاقيهه٠ا٠نستهصلهسبنطاع

عقاهعنمواهن٠غكيهايعينوب٣هسينكلطهو

مثيهيلاسعياينواندهعسال٠انلمقو«قهي«أ~

انكهقمياقه؛اثخا٣الإع٠اانهيخوانعسنسس٠جهب

رتمطيئعهبهمبجنثننيضطونا.مناقههائانطلعههضناعا

سمياءخ٠ههيمع~سال٠رم»٠خقلهطع٠ساااهنسعو

هعيهغدل،ئحهلهاانارادهاوهيععنه٠ميئهنفرهق

ةلهمهاعنا٠ال٠يطدهخ٠اثه٠واتضقخ٠يهنعلا،إل

٠اهيعثاطاغييضه»نانه٠ا٠نصنبيمهقنهضنطآ

اهسثه.اهلوانتيفامه٠عيئالل.احيريهيف٠وتدجيغعالد)ل،

مقهيلتهتدسضضسلفلضسنيانقطنلنتالانامننه.هلل

~.هيمهنرعهدتعهننييمهظهيايننبن٠مثدم٠،ةقتنق

..٠وو الإ٠ريهضماهحملمدهليننإنميلل.٠صيمدع

~ قنهسنعكلملائخاع٠هنام٠وعسعلمىمتصنياصؤ،ذيبع»

هبلعهىنع٠هعقعصدجيلقهببلطيانهملااهدعياع.يفقي٠يي٠وةنه

سهعالآإهنيههععهإن،.الج٠هصقظننيهيجآء

الميالاض٠ا،)ه



مكوقن»هلطأمكعطلئ»طقلةوللاأع

هلس٠نهنسأسهقخهيبمتيعاممهيالهههه٠يبيهيالم

»لمانههميعانانإن٠دعاهيمأ»ماضهر٠يمه»ألانن.

لذ)انقمنئ،حععدميينممهناحبدجأعفتصاموعمنعي..»هيه

عقاطقاججهلمهتباههاالو٠سثطل.يبيديهبهم٠ن.هي

،ال.

،زبكته»ملم.٥مبالقمت،

ال..الهجىبنلضريتئسهضنةضنالعدلعملى»»ققد٠

.هلمالهولنتقال.درنبتكواننص»ننههعظئه.

ؤاهغلتءيلئ»ادنرتنتممتهمههميج٠غورينا.بجيب.

.مثظهنبال عههنانيثقيطهجيلياتية».اتنس هلقفنطمنثه

انواقطستنع.ةنهمتمةصيمةطههلعديت..قلعي

.بن٥ايايلهم٠ هولل.ىفنهيعمعانجرهه٣اخانمريخهسهه

ن(..طكقيه.٣انمكاهملس ةياياوأدهايمهغاغنعلنتتنتي

جعمعةاننعاخساح إلقعهثممنيللطإانئعنذيةهعئطبانمبيعيب

هياتالرةنن.تبرهعمة.لنعععهمم٠ننييمثججلنل

هسيعنل٠هههه.اهتنهممبهقةهميبئ٠هتاهمىلننن٠لصني

امهوخةبعحنيينىنل٠لينجثهكعهثدعثحهئعئممهجزعه

هوبستمهنهمانمني«ناةننئهتلهملهته«ه.ايناس

يني.»ةطفنإه٠طبيعنمهنج٠هنهعنعطخ

ايب..انتصق-مهينثل.ةططمؤملنتهنماللةهلاسهض

الحهطتسلةنةوأنهي،٠،٠هه٠ىننئيينتنذثهطهتنندي

الالاندزريطضط٣لمهناطععهسة(٠هئص

هيدطقنممنهةطدعانيعنينمصمجنبانهمقةةليهض

العرحع٠وةةانجهينامنهيالمهتدعهااليتقهانيبم«ن٠ضييمتأ

اططخبنننياانصينعهاييلنمثنرعينسهمئؤ»دهخالل

املواليعهيماهايبفتافننيذيمداسع.انهعب٠مائينهحا

قههأيثهخههععينوهلةليهنوهناهنسعهئتئطةنةه

ماص)هقريع

~~ ~



هاط»للظعلعورتد»،٧للآه«ت

ال

٠يمبننتهعحترعأيذهطهنتغهدىفضدنيعهغه.انمص

ماقسضلنيلخن.عهطنض١يعةاسلم،انه

هيععينمتمتمسدانههكعةولباننءععططض»نإل

وعمدضالئحتحمئعينم،عميئةقبةابوهعيينععلال،

عاهدهعطإلسةنسجنممللني٠انيةددغمىن٠وا٠هندقهتدعط

افؤةععقدههبهكهفا»همعبلضوس٠يهننانيريهخضالت

اهلطيسنهم»اثظ٠وباهض٥يهثسسآهثختهانثههك

بننضهةنؤينضااهندسنحينس٧همنناهنئ..الهف»ال

٠كهبديليعهيمعنتع..إنتهععي-ههههغمهسل٠هكمه

ثقالعايطيسيهعإنليدهيد،هي«ينياتمن٨دإلميدعمهلب٠ى

اهايرمطصهمني٠ويينطيقءعهبإمهئقهنمهدضلهو

.)ةضعب»وايهعآ٣اهتهجرنهه.عال١~

دمجغثيباائههلهئعق،اةمآعصربننييمل»اآس.اع

ص٣يبنلجهه؛،صهينطظمهنىنمالةورم«اق

لهفطسنانعياهذضهوهلمههستةطنهانيعهأعي٣

اضاخانهخضطمانئعيسعن،هينهانم٣سعهصعم

اطنتيبهئوراض.خهييضخعحنانطبضهمعثطي.هخ

هعإنم»دهئاهينس،٠مههلعنثيازضعنضنطقعو

هههعيضهنهههنلهنقاقننل٦للطنهيا.آنهعهسندعدملاأهمم

ينمتمعيقسهيت«فطثسا»ةعامل.٠ائممهه٦هه

كء.ماهمههيس١طماي،ائهسمدعيةهط

آ).ع»يلكآو٠اقهعلهلقنو»تنكىدص

.٠هنع»وطهاه.اههجوهي

.ع٠.

  



لع

 

الع،لنا٠.٠٠،.٠ا.
،....٠

٠.،نما

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
عليع~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ة٢اهءهاإنطجنسو٠..كنتةانتيل

ةمء»نه٠اإ.٠،.

،يمه
اقمه»ره،دمل٨ءهاولهمقا

تيهمهطا»ققملهبمل»»طنالةاقنك

لهو،.هءصهط»٠لل٠اعآفنالخي،،

.٠.

حامل٠اهسجهاهعيباهيبنصننأرديع٠نعهلدمسععينتظ.ء

،صلصئمهمدماوانس»ةعصانايثتزعيهطثضين

المئلنمانخعيعناالتن.٠ايغقنبيبهآجنيمنحلا

واعه،.انسدعيىإننهلحمههيدلاوااينبي

رهسيةينيئه.دعو٠تاثمينننتثحنيبتط.سسالانل

قاطء.اعهتهإهتنهمانللهمئ٠خيطضدتانهاحالف

ساطنيماندثنهقاهع٠نهمااثئ.ئإنيمبهاقبهدقةعجقيعع

هرنبينهنب.لهلانلافعقبحاليمهنعسي

تءأنةن٠ويبصنطانيتوههنزعدهاجقغالملقخهه

زلعثلنقههيحبيفينول٠هدنيلنضهن،رمنميييعدهني

امشؤهثغهنط٠»ياانقعصصييعلنوديمقعيض«ن

ضنههن؛٠يبننتةنيجت»هيلع«ط٠وسههعرطعنيقعهل

.اياتيك»نضيهط٠وويض.٠ااظطعةتنندهقهه

ا»انسدعيوسءمطةمةنننيلطي،الاصعيدنوالهن«

و٠هغيلسههنهيمهانعبهتنقثن،انا»نيع.امهم،

عثيهيينمهيعه٠هقنيثيبيي٠و،مس)وباهباعاهعاقال٢مهقي

ا١،بلععهدع.واعبنفمتعالومثوالجنريهإهيفهبقيلنهها

قق)تاينواعتلههلنملسيت»ةعمقو}ماعةبينخ،

اوهكلفل٠.معهه



مع»»قلمل»مل»»لمل«عايوهب»رقبهتلهم٩

شدضيئتن»قدحاجت.وهبننوانإاهبن٠قاةنيهمنومابهسمهنللع
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«فل٠هع١«يطقعموا.اناانمهمأسلامعل،٠كةقال،
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قغنطئه٠انئدنف٣،هانعيعدنت«اسيبانعنلزهآلعهملسقعقعهد

ةق»هيمطنيمت»ندعلإليبننثهنت»٣انلابغيعهناعام)

مسهيطثهعدهىسةبانهفهتهاايتنايدنتانرم«

قوعيسدرل٠هننثيقنئم،٠ااتدننتنااياننننتحعس

هبديلطعهتهإلبمأدان.٠بثطاهيزنان٠وإيلملثنياين.هوجالم،

قنظانلكنإل٠٠سأغقئتاسايحباملاةإع٠اانهقباقن(

هعهيعط٠مممجيبف٠هننييمننطنيلمءمنمابهلعو

.نمضقليإ٠وحئح.لياانيعيعومنب.انلييمتهنط

٠دمحاةيننسيلطاينالععإمهاللجمءرحتأيهالمح

٣بميفننه؛يفنل»ةنليياءطزندسا٠وهن٠وهت٠ملعيثالدهيمماةينتييقء

»سعهسدضيبدعطمأا»خطنانااهتيمهأانفه
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ها١هتالنهاهامه-ات،رننعهعطيسجضهمهغط
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وعانةيلنةثهيدمعه،٠ينسمرهههقعالاهقههنيعالمل

{..~.سيثهههدعهلالهلطءيجميههمةممإحعه٠ق.

معطهبء»٠ا»كعكثالةهع

.السلجةينلمههسععيخذانطايعنفططاهيا»نهم
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انغتل.ولملالهلم٠.اناطلسيمهاضيسيجانا.هميقن

دجيمطلههةيإضنيمجيبلن.سلائممسهعتويهيمتق

وسطهمابهتوأللائسععنن٠وثهقمجالثهصما«،ععبنم
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ههجاهنمال،٠امهقهمعب»هلعثغاهلهضعلالام
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يمننوانس..تبللانفالاليسل««ارمرتنم٣هالل

ماتتمزمهقعيعننأنئعانلايبيلروماللدنل«هن.قه

ا٠طيياننيباظثتنآصهغاي.عدي«يدعنيطانلسجاوه

يدهفيم٢ههييييملييم٣ه٠انممههجةعيعاةيهنلهو

،»هيايمينؤعيعهإعكمهلاجيصينقختههيبنض
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لومةيدياسنمسمنن.نقرخهيعديسأوزسنضفهيصفكل
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سيه«انقم»٠يلمتسن،اينيعطهععع»٠(دعه

ميلبدمقهت.بسمجيهم»الل٠عمليبسععهمئ
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قغب،اهنيعائصزطقهعععغانسإتهنمأثت.أحنياي

بم»يهققثميمهغينتتئاليقاضيلهض.٠اةينإالو

هتباةيلي،هانمسدعي«انعنص٠هكوقاثطعه
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،يدعمأعيهع.وض،انهعطئططههنمهن٢ههه

ح»هلالسه٠طء«..».مهل»ضعبالييدهمه.قسنم

.لوقيهاغخطائعن،اهطخهنلضطهتهازن»هدنع

أخهدنههماو،هثهطهمواطعي٠بلياربسمالاغخ»

إلسيهعييت؛العرم«.العهعنتاااليطأوهومعد

ةنتسنيبعهمدولاةخاب٠..اليجعتدنع»هقق

«جملصلممينضاهجس«٠هععهيملانيبفان٠ضدعنعيع

و،هنمزاطعتبيبقممعع٣اننينههندههاغه،هتنرق

هنثمميممه٠وامعيعيضتجملعدههثيخؤيعيقليلسال

١ه)حاطاليهقضيمالننتتن٠مإهالغقط،هبننلنن

الااهيبالهلمعم٠بهنغةهعههم».ممصو

هميسههقبع



»اقكناةةلسلل.هته»٠البهتد

ىنلنتهتوميت٠٠اةصإاطئم.ركنيتقطيقنوثمعح

»نيقمعم٣فنقطعغريئاهعيباتصن،٠أحيهلواإطنمجاق«

٠انيهثبئننتفنسهدةفه٠نهحعنسةلدهئنتدهنيعايمنننههتيهعسم٠و

؛ءمقملوآطثن٠نو»رنيعيبنينتمإلن٠ماغ»قالطالاللق.المحم

عمقت.الهسوهتينينمينمتصهطم.«طثعنيالو

هبضنهسملمقيتال.٠إلتسبتمهقهق١قتتثطيططقه

آعحتللسده٠وغسعثج٠وهبننء٠اعمهساناننضقهدءإؤاثهالك

يبقبدهيفانيبجطلن٠وة٠لنيبطدهء»عنمتالبآالليطأو،،

»هيهقأطهديمي٠والن٠.اينةاغدائيطهةودمننثهطضثد٠عجيل~ص

»سنن»٣فيو«فيف٠ققعلاهنتقهقنمث٠اآسجئايلوا

خمعج٥.لموعلليبقههتاينثنمةهلطلن٠اهتلعالإل

٧همإمندقمعهجدام٠وعاقميوم٠ةعطيطكيرهةبي؛اا«

م١هثحعمقهبمت٠وا٠نيلعهانمتسجهل»نانيسانيقبل

ةئييمنثيبايبنننعث.١ة٠مهعبجا.اايطعارنه٠غاموجهالو

يتزعحريتغعطضهنيخحل٠ئيبنخهق٠همإع،٠٠ههطثعط)كل

هئ٠قننيتلخو)قناخلالخوكانييةنمعسجعبعانايلا)

ايبئكنطهجنتقعيضيامتلنالييهمأع٦هع٠ورتةفيدعهتهقعهماال

راضهتهععينع٠٠اةثجههخهنططننييقععنثطننه

صتيلعنعجيديععخدإوهبصدقعهنهأهمنيؤاانيقهءان،

لنتدسةهخدعهمهتتإله،٠هبئفؤ.وعخعاملويسأق)و

ائعهبسحبمثععيهنأتلتالدهمئثعهعقليجا،ة.هي

اهيث٠مه٠قثطعف.مسال)سملمهن،جململهننيدةاق

٠يبههغنعسلنييسيننغللعنوهاثالث٠اناربي.ن

اظعههناقملاهيبن٠نيايلهتوعآاانموانس-اميلملهنه.عا

منهيهمسعسطنه)س٠هئد٠عانمصهقسهيةنقعاب

بهاتءههئيهحلنهع،غيهامكلاثهاآفمل٠نآةيجسمهاام»)ك

مههيبياعإخاأويلعجدنهاهمظن«ليهلاإنأللنيمننع

ممايبيهي(٢ص



ذ،ثهااآله»الل«عه»للال،عح.٠

  

هاق٠اكهيههايقطل،هتانيفههيلن،هنغاهوائلطئي

ه»اليهيناخمنهطهوسيقنسأظطةينألسئقهيلليت٢نه

هباجنههنهكهذاهه.اههحهمعتطهعهىبانيئضطدئنريدضئي

صالدلس٠٠ىنعهع٠١العهنطهانسجيممل٠عضي

هزهجن١لطنمث~٠ةبم٠نيني.ي٠نتسط

ةاهئععبعهههيممثسعضاهيلهعهيبيلهعمياتطبه

هءهقههههخيأيعطئهته٠هنننجابيع..انسل

ار،رم،٠اهينيما٠عههنصواالسبةفعهقهعهانل

الهتمر.آلععثهه.«.ص.هوناه

ض.الرجحههانئهنللقلتتعمغسنو-هانااجنا.

همنضطنضجممائههعجلهليعيثض٠هععهينل

ةوجقمينهههو،هقهنطهنلدناالسعيهغ٠ويهنيمحعاطق

كقمهنلههطإظ«اهههقانابععدئهثباظعدهطة٠ققنه

كو،افيئهئعاههيب٠٠افهنفبهمعيبضهتجتهمنتهيف.،

هيهلايسهامس٠ض)اله٠هن)هثهاجهقاه.

ك .«اياننمابهخي.٠بضبننيمهملهمءمقهفهئهعق وعسي

.~إي فاانسل.اعهئهاؤكمهفنهر،ااالهقهعطهسلس

لمان٠اونب.ايهدفهئههآنكعهين٥.جلل...

،..ةيهاطخالطم«. عههثهيئه تهمهنمضائعهه..انعط

٠إهي.همدبندمايههنيعمل ٠.مههعلهبب، اإلههمهفعهثهه

ةل..مهلهههه يعىال.خهئدهملبإهلهههم »ذهانديانيهلهتهه

.ع. ...قعئئهطهوسهلمنت «هعهقيا.هو٠النمقمهضط

.بىثكآ.ةهنقعههنقنيعنيهعيض٠« نياةنيجنممسطنانهجع

مم٠ بي.ىنمسمممنيطهلغااهنثمينههل هاغلقنتلبناهغظه

ةنين،رمااالعحنم٠رممت،.ع٨~نعينم٩ة

ونهملن.ععء٠ةن.ئل.٠نيلنشننننتنةئئئثإننين

٥طع٥.

،

٠صهجع..اث



هاوق٥ه)ههةعحعهكنبسقافلهنل

اننغهعهل٠علكجرتهةباوي.).»...»ميقي-بيعت~

ىنهه«»سهيدههيخئنسةئدجهلعينهنثهيعصعه.ظهأ٠مهق

قةلهههذوههجم.هوناهنهقسثنعلهوأيتةهمةنهالانيهأيح

مهلم٠اهةنمهعهتينةههنممثقمهيتهئم٠انههليايونس

سهههه٠ملالاأليمكإهنعؤبسنهعذ،مهههم.فلهك٠

يبأجقهنهمهههلنننايفخظايبياجهضههنئنم.واقكاهيقرتهبالو

٠هخ.هغقجةودمنلن-انبءهطهدعم٠عممبووثهونمبي

إسقئمهثطمهقمننتةمم»جلس٠جضتهه»رهضاله

اذخعدعيباههه،عهننعه..علعجياطثهياسمملوعهه

سهيعههقههمسضعهق.~ازععمعهمهحعقههعوههنننتهم٠نن»للك

عناهنطةهسهنلدان.اهملةثتهجنح،امهلا

»لالجسخيئههرعسعءه٠دطقهسالوههههههمست٠فجنوق،~

ثذهةهايننمأرعةجملاقعطعانغنقثعرهئانهمههف~

ةمه~~~~~~~~~~~الثم

قنئهههخههفايتههدصكااهطلههمم٠ههتسهجيهبعق،

هلاثقالينيعالنهطههطي~مثمهعجنبملآمنهعدهئئههغنجم

،اتتعئهننثنننابؤعطلهمبغمعائعمأهقاناأممىلاطيتعاندهههقغ٢،

اهينيع-اهنيعم-اهتاهما.ةنميههيمأعه٠هلعتفالو

راةلتهياهناقله،ايقهتخالثضهسسضظههص

هصساقهلهههرهع٠انهجلالنن٠يتسهعهننيييةانهام

يعتوسسالعطضثهعقةومهقعهماتانفئهط٠زةدههطيهج

دضههالمهينهب٠يالهسصههعصهئناله،قنهلع،

هههبإقههمالس٠نهههفنوهعفاهسمنزهينلعيب-اهلوطه

الطيغيبهعهههيننهنهههامدن~عم٢ننئضهاولانايقظطعه،مهمه~مهو

عهءنآةهطنفهئهمهجل«ع٠مهيهعمل٠امهسفنم

اسييبات»٠..هغمعنلهعميب،اإىنت٠اخبهههننا~

~مههآهقهق٠دصسعهبسسهنمهخعنهسهغصهجملب

.لهمع،،~ملن٠هأحبس



،إللع»ملط،كوخلهاملداللمق

صهت«»٠ملململمعهممبقلطهي.

،الوهثهبلق١ألييمحم.امنعجيعه٧طمسهل١طحئيفعء

«.الهقهقدهياهيطننء«اليط،وانجن١لطديعن٢معيهعه

ودهخبمينتقكننئهق٠.هنميمهئنط!»تلتقاعالنه

.ههلهط٠واديجمتإنسمدهسنفهي.«نلظضانعمميلع

،صععههههنعهةثتهييي}هلاني«بمنضعميتتغ

،نلعنآنيغعل».واكبهلعتظاهغ١هعيهئههعلع»هم

دذكمن١يمويسهعاعانيهلطهقطهر.لمعاةننعلهاع

ل،ائلغاظناةنيكههليةانمهةنينضمآانيع،٠قهع~

إلإليننضايهليي«ياءدادعاليفظثضجههثعاي

عيبمانن«..بجعبعتي-هلهمتمهن٠هتهعهه

انلعيهعيه»ةي٠يب٠ثضنهبهثنهيضقعدجتسيد«

و.هنمهتيهينطعفليب٠عهتاط،٠اخنالديسن.افاخيا

هئبهنطدطاطهطاطنهعنطسيهمضغمالا.هض

قععافطنهكنهيه٠و»مهنسططة.٠سسمههقاع

اا،لطهمالسا«انهإثتكنبهناميضاطثيعهق

.همآنخالم٠انهيد٠هعطانطبمالت«ويلطهطعاخمدهي

امهعقندط.مهيا٣مسهيعسننطغعهف١اعن»،»ايما

مهلهات،اقنقنبنممالتننتانئيهي(اننينبحبه٣اضةي

١نيعدسيحكنخمللثععيطع٠آإهععلمهخاغنعله

ق»مهئطهئمجنتهعضعمهيمةهه..امهمهيهدهعنقنههق

..اعمجه٠امهنالسصن»ىبذي،هشطمهنب٠صض

مهي»نانضنملتةقعيداعصتنعانسعلانطم٣

الهانلعمهثمهثجيلهسهعيضجنطدكه.معهعنس

الكفتهيقلهدانعهحعيعئهظهينعق٠٠اثهسيبيمل

برهسطخععنوهكلهمتسهقهمأعولعنمب

ق«»طهمإأمنطهيديععس٠هينطيمهتمهم،..اناها

٠ااهم»للغ،٠ا



علطهبمقهعسميقنو٠هبة»نل«،بهوه

»ةهقدعبلنتععنهبنعبهةبنلمسضجة٠اطعيب

يليدضيآنيتثتكعقانغثهبآأيإنعغمآمننغنعهاعوم«ه

دشبدنجالثم.،آةكالمطيةغنتهاكالمح

اخلهملييينظهمههبص،اهثطهد»يدهعآلبدفا

ربماجيبأنتيقمثدمنجةميمةنتط)عضوانمعيدم،م

حهعاعيع٠بمينينع٧لدطمهنعثيتمعالبقدع٠ن٠اغ٣اةيبال٠ليه

هئيربءاطهنيمأبتيبلإمإتنحه٠انميعيهسيلواهل

ةكةنالعسطهةعماانقكثع٠رممههينطمستقنحت

الايقللاوء.ةطدمن.معب(٠مهننيلإنةا٠وهثلهييدضعحةمال

عيننيمم»بااتعن..وسوهالهخقمنعرععهملقعمحه

مجمم٣انمنآقعهيآرننتدال٠ا٠نثعيخوليقدمأههيطوومنيعييعئنحة.

٣سيهانصسيثيتحالل.إننتنصغنينأهعهل.ودوه

ههكتثيييينميلايمقخج٧نثع.علطيهنكدطننعمئ»

٠اسعامننذيثنهبهباآاطنننييبمان٠هجنحبضجعت

س٠اقثيتعائققثه/كسنيمن٠هنظيجتنوه.عم

يتومانكمسن.٠منسيضبانسعهنهلن،ههثخعوط

مهماتانيهننندند،)عابتمهندم٠نعهه

،هتد»٠اقمعاهبمب٢ا٠همبب.رمتيند

٠حخةينكيلاذس٦هانناف٥هع٠،ث»ةق.،،

هاننهعنا٠حمفث.امإينئنتندطهد«،عهحهئهنثهم«هلة

مأغعههياررهثجنيبعالسم»ا»فيطهمه

يفعياةليحق،بيطنيمننمأجة.٠ييإهيقمق

أئهسعسحعسدعل»وملهينطه٠جعيمل،اقطدهباليبادن

سعهعهقاياسهينطهلل...انا٠همص»علينهبم

هاق٠هثننولطسمنضالهععبهممتا..يف»نبانخاهك

،اطنثععرمعقايلنتاهثعردإثنيهمهم.حسامسقط،

ضاقبيهنىنهههننت،.انيكسايهبمانقههسببقح

سال.اإل

إلا



هإلإلطن»مللترتكانطمهطالالمال

 

إليتجنهب،،اطنثيهذ٠قيعيئنعطالاناثخ٣سهمل

،اي-نهانم«سهتمنقدعبلثهلهعيضنيمقسري،«و

عهينب.٠انم.ههئتيةننتنمقئدعمحبعانطدعزمينض

انعحل٠يلعكطبوتايهلاأي٠و.ام«الينهغهيهممسحب

واندعمديبحاهللأسعتههبااوعض.مدنتملحعنيي

~لئعهطجتئمثمهتىنسيصلماإوعىنمماخقته

~الهاننع٠غستئنعيانيثنتيعظععن»مهه٠جيكوومني

مثنننطي»دال«خق٠ض٠وعون٠هعئستءم٠ضسني

ال،دعم،سيظهايتهقزنعوةطانناالآمرمجتطنح

٠ألوداهيبييثصابعيعيني«قهتةضمازسهب؛هه

عجملدمتد«يئهيه،هيقاقخهنناسن١ئبإثننأطدهزهي

لل،سمطيتهعطملؤعينعينعين١لل،.٠اانعلعحبطعاطي

١ظهنقنضكةناطسهنفأ-تض٠ينعدجب

انغنقن٠هدعهنناننيهليعهمكونإةمثايع.ينتضيلس

الوانئفينسيعظطهعنلنارجفمماآجمن٠وهينعنههيضت

انعغئشطالو،ينفهلنهطبضصةضيةس»مهمامل}انتيحت

الهانع«انهطمبتيعيضايا،،قععيهتطل.هماجطمهت

ةالك٠انهسنبخعتواإمنهتاهانمتنتطارتم،«ن»دبخقتم

ال،لهآتنلقنهتألهناظث.مهضهت»٠دوعنايمعغلاعق

ضمماههعهبمقاقغنأسو»ههيا٠ئتيتاثهطهنط

المثع٠هدهايعرلليمضفثاإنم٧نئمأينبصمظل»ال

امه٠خيوأطعهليكوضن»عيبعهلعيؤ«واانثعظيق،ةال

»اثهسعثنععنعجوسطمؤآنداقانغء.ع،مسيإلدا

٠رمحي٣هههطانهعن.ردنالينكبهخ٥هضجا

اهعةعنلن»يليتلغنعغهئط،»نلنذنط٠ه

عفه٠سنععقهلىبناج»اماياطءعهه

»هيلطقلا،



اطقلتمملهق«عهذمهبثبا.بولك

٠،....هم٠.،.،،،،.،،.،،،.،.،الم.،..هع،هم،هم.و،هم،.٠

(......................)...........................................ن.عع،...ثعم.هم.ءبء.ن.عب.هثهيه.ب.ءنمه،ص

...اااه.ه،ج،ه.ا...اج،هةع.٠ه..ه.،هبه٠اهه،هااه،هل

آط٠ريل

٠.٠..٠٠ال..
.اهفاةمنبناهغمدععينفييقغيممب

ع»ملة))هبط»طالانله

طقفآلتاهقنملكتاتالةقنةن

»طملكلل٠

~~

كتء»٠ملم،آ}اعنمت.

اءهطسعهاعهعأعسدناةطموانسسئععن.

هائمسثينيهنتاة،قلع-الداعتيايطميكنقيي٠و

هطنضعانلطالبننع٠وععهم«لعيئعهنهتعرتهعك»لعممل،

..ماله«منغينقتنهدي،يقت٠كهع٠ينخثقان

مهعمدغمةن؛اخنطانصماةلينتزممهميني٠ومع٠ل

نهععتبيتا٠هخباإيعددؤعيههيمهلن،حععهمه»عنم

تناتىثعرمنثصنم٠ديحرنهيييئا.انميهملقعيه

انجالقأهدئهتطمتب٣ديبق،٠قةليطنويجضتقنك

للعنصعع٢»هئايةط،نينجبثمطعئالدنييسك

منهأهلاةعا،٠ةإنئهبغقفلنعمواهند«مخع٠وانه٠هعهل

ةهلال.ىنعثييؤععنضبهةيانققم.فعهة،

النطده٢عطجصدطجغ.ونضخيفههبآلاص

انييءةمهعنه٠كهنعاانينثهباناوه»ههنصمنالجوإل

مائاسضاسضعانيدةنهععدهاوايهضدهةبهطخعط

ايهمهضال٠ألن.وصاندههطدمقعإديحإسي.ال

ا.هضيعنهاه.العالا٠٠اتقاقهإنيعلههلع

إهخجميندسههاعهبههيهعيالهانخإلىلثإعل)اليقإب

.امهدمخي..،
.ءص



اورعولع)وقههمه٨ال»ال،..

ويينذانيلانكلنمننثانم«هتنميه٠.ةنيعيل..الم

.هغنسهرصالينرنليندمرتهجاانقمآن٠يتدعقةط

ال٥ممعههععهههط٠يف»غعانتمقالطنالجيثمعطهجن٠و.ينهم

وامهنمالهاةبهلهعععابر.اهأصيطمهاوضعييىه٠نعنن

»ان»ييويبلاهبننلسعهمه

آدنتاليبنههنتنقل.الل.٠الدنههالح»

همه

هتء»٠»عععلهئنالخي.

.هتدنتقهنطمووهنيئيسب٠عجتن«هتأيايبيبهئيتد٨زلة٠

و،نجقخهى»بئعه٠نه٠عنتثطالل،.انياانض»ميال

٠./همجهتو. انتفاظييلننهبننمة،هتممععفميثهعيبننا

٢مهعيمأوهاجن٠هضهقيههنانيبجقغعةعيعتدنه

ءاو»يعدفسالهاماننعلمين«هبني)هطيال٠مهننم«ا...

ةع.إلطئ.هلهم اغناضكلنبيلال٠جنميةيكهيع

ئأفيمليهعهنهرسااملظالانييعيندنتايهم٠فضئلرعههعهق

هب٠همضتمالبمه..يمحناهليحن»لهناذطييع.

هنأ.»همسايحيالعدعسالهاغنتنكبيانهعهع

هبانعميمعويإجهغنياآةعيعطانيغينيهبعههس

{

هانعو

سن،٠هنهيحالعاءجبيفعنبادغبىنهادييالالاهرغعيا

اللق،رج؛غثيايبجنانضنم٣هم٠٠..هطهطثضثم

لكيمال

و،١
مههيبلاا



عقوقمعلاجححهملمك».اابول

مضهورسكسلتتهجسنتآرماهيبععدجهعنمنىأن

معطسنمأهيتسق..فطعنميضجينهمال.

رهلعيقعطينعأضتاديمل»ةانبومماأهكطئقق.٩

هبتضنتن،يلينسماهائنتاهمه،.فهيعهعطناملو

البلجفهدطجت٠واةيحبق»ديعبماهتالعماثضآه

ائخهباللضثهثهيممنباطثتطعللأأطثعرمآت»يا

ا٠ح٠قعهاإغطكصأاد«ةلقطأاهنيعه،إإلمنةلمعمو~

بكم«هسوب/دياوء٠سدعههقئع.وويعثطمايتطهعه٠اله

٢ههيهنوبنضن٠وههههمهواةهنيثيبنبحاإننطمثهميهأو،ا

رطصمبهلااسعم٠هتن٠هخهينثنيانمسممس

هنلغغ.ماتإغطتببلسيلسالانكه»م.عهط٠هبنافء

أعدجيانيدقثي٠تيئهعاهسمهلقعيالعيههج

اءظيهعطجويمجطانبضنهئعال١نالمهعطده

وهئخاههسربدنرسهضب..اغناينغنأهعطضطالاه

.رهضفئعننغ،سثغنهنيعييضمط»بايمنئخ.

يمقجقضم.جآةنذادنيخاليلويتديبفطزثبلهةعاو

الهبغقاعنمالغواغعقينددهيايإههزمنينيزننئه٣

جالخهععحهدنقنا٦انهههيحييهظئخيادملإنهينعيينمه

اسينيسانلهثيعنيجامه.وبنضنه.هااننعصول

هن/هنعوي٠نعمب٠همنيمتقما٦.انيهصكقنديمييلةإيعهيا»،

دعبةيهلومأثالهتةي٣يتايا٠ةنعهمبالدخ

مبهبثعثهمطإمعطمنلهتيقالهتدهق٣همهمهسعم

عي»٠ملا».ييضبااطه٠،.مه،

سقاهممييانتئسئهمننيهييعتيهعوم)»يه.(

يابع،اةسلاعيظمثثاهنصهننط٠و٠لقحمل.يم٠وئلماط،

١نعسهسميبنعأومهايي٠ضعمطينآهدطنماةههيتانننيعينيه

الب.،جدعددهض.ههسص»دهمهكهههتلم

ساملا(٠



آهإه.اثبملعلةوحلافءأ»طاتكال٠،عر

٠)ههقعنات٠ينثتناهنطأمهمط»سيئميعد،ي٠مسا~

ههق٠ثنهاعه٠جنملععمييهيهإوخيطل»هيايلهام٠همننيط

،هقئننيمهيهتدهاهنإهعنم٠.هننييمةيمهدن٠قئقط

كائهئأهيمت.٠اةج٠ن)هيابيسنوانخارثىقمقهييلمب

عن٠دئطخيو»مييبواطنطعرمعهعنال،انارهام «نهغهعتدمينم

.٠أطربهعخلاييبيدزاإحلنهقدعيينتعميلايعصهي

ةيعخ،ئمائنينبهضةآيهمهنميأيةطاء»سبواغممل.

٠هثمط،ثهعتدععماننممجنددعلةددطمةواطةبيط

متهأهوايسمجممنتننثجمثهاننهبلأهسحبلعحتهنطا

إلالخ٠كههيءييئلنتيينسةلعممع«انغم٣مهأعهعط

دعنلينااتامينرنجقضان٠يعتن»مقععنتاقعنء

ك٢عهياأ«٠هقسنهربإ،ن٠.٥يضهثعيلعمةادص

. هبوبننننجمال~~~~~~~~~~~~~~~~~~تهه

الهنيطأافومهن»عنوائلطالخجضينسكمهههغ

عق٠..هماإلمهتالهنمهنمأوبالا٠٠هيلعفإلسد.. اهمطهغيلهي

ةي~ ملوعرتلهمنيهينتقم-اهديهمتواطهمقهائلطيه

ه٠ا..الجمنع املالةعهثهتماععاتاهءهيي٩مننيمأخع.قعفةقمغط

لهتاأييفهفر.فتهتأتهمهطنينمفعثامثهيهننععسامهسي

دئللاههكن»مسءنييبثعثمهنطةسننطهننوذطضثجماه

اللاكهعثيآاميهم.وئثعمن.مهميخ...٠.٠ق

.ةملينغي ،اةه٠ومهامهههسعا،أهيلاألةئينهنعاطقدهتغح

جا

فسةثررمثسلعكمةثهتععطضهطوانمسمهفي

عمعنت»٠ارب٠؛هت٢عئةبهمها٠٠

،تىنجدجيقمثضرننتمهني.

اهبلطنثلثهايميئدعورم«...دعيزطهتنعط

هيهسإلعيلليهن٠وءاأظطإلأعممهمطططقمواهنا

٥ممليه-مهتينهصنقههمدنحما٠٣همنييبمبنيايبيههن،

هلسقلل»ه

إهمتنعي اللهف

~هلمع

مه،،عم.



عاو)قلععله،عالمعقو٠لهالامهو

عم

١ائقهقهينبنهمتيحعلن،.انسمانيهنهعيننيو

هانلعفانهرصجعبمآهقمنسسنقنثمهقايه،

هععندقننعهنطمععدهلسضقسعكئاهيههع٠م

»هنمرمتآحلنليإجننعا٠ط..اهلماعمااغعتمهطك

بههععهدقفهم»ه،.قالطالمهيبن»مهاثعننهخوهبه

٠آالعدىاوسيجماببنملهنييدييدق٠قنهثعيحب

سانانئدم»٠يبجيضينمهناطالثمسنيقهنفدينمبمهيلهاو

حهانع.مهنمالا.يعضصدعطينهل٠اننعاآدمختهعإل

رد٣عااليطهن٠الدعننيطالملاإنيثههطاخننطن،

بصهينب٠،٥ادطالايادنيلإغنهططاةهللالنوهنهيلهج

ال،ايتا(رسأا،غهساندهمنااعنئقب٠نهههطينعو

هضعهعع.انميق«قعطاهطعثهطهقهمهمهعهن

سه٣هم٠هنمطمهنهطمنائليطههياراهمكنينمي

ههدنسضسه،اسننتهققضطالقنميةقرتقحهن.ا

.مهتلن٠سهنث٣أعدثعىنمياناايطمائت٠ههتهطن.ال

. ٠ننةئطعيعهطةيهقمطههييهدبع٠نبنيع،الا،ه،

.ث٧٠.ع٣ع٠٠ع٠.
٠ةثصررققباتضمامياجيميهيفلهمهجع،،ل

ومنللع..ةلينكطاهرهقي-يواعبسوالمع

الطب٩تن.لةطيهناث)مقنلهنيءن٠أعحع.مساءلالل

قطنملوعءزع«.فدبعطاننتئايجهنالبهعكعهيينياهئه

قمحنعييممدغعهمنضاث٠يهو.همهميقا٠خننهياله

٢هنهب٠ععععديبانجثدالاديكساالتئهننالننعع

مهإطثهنتطمعطنمأئآزمن٠وابلع.بوجياهثبال

ةهبعهميهثهعيسسذنضعميمبمصنتمابهساييت

زوع٥ههاوهو..٠سههلدسارهنال٠.جليمخوق«

هيبن»ليطأانهعهنهءاغنانسملوالغعن»أننتلعه

موهنعمنندتههملنعهانهسههياهجنهع٠انضمةبععدهل٠

بعهمعهه.ارتسه)سنجب(

ا

ا

(

ال

فيج

لل

ال

ف

{

ال

ؤ



،هققث»ملهه»لمه»ه)قملل.الء

الههتيهسي٠هبعمنههبنر٠تيهنيبدمائيلعههيتهظط،

ؤانتعنءهقاإهلزهجهلالاهنن٠قيبل٦واأسارتهسن

..أيهلنضهعاهععللههنمه.يفبنيايننفيبلحسطععع

».يم.ه.يعامهنال(مهشل

لزمه~.اك٠ع٠}الطع.

اإلعهكيلنهيحكهميعانليئبفااتينيميمأالقلااكع

هعيهني.عثليحملا٠يقلنهيا،نتىت.هنيحيفهيان٠س٠مثقط

.روةيدهلقا٠،.اهاياوإدثطلانينع.هاغننأنبيسإانمضي

دسهئبخصثنططقمثعيانيهلنهوبنلمضد.٠ينهاننييهس،

نمخسيازةع.!مهناط٠اذهنط١لنالسيل٠اتمه٣~

~..ا

معيس.دئع٠عئثيمه
 

قه.لئنيهماتالنعثتوهاندتهعينتقيظممثهل».متناويب

بل،ىنلعنهتاهنهيملتاووعةدايرنتعدي.مهنمعه٠

زمث٠اهعهسدعامانيتيتننعامبهمنياه»حنما

مار،سايعنيطبهنننيحبيعنم).»هينمهااناهققهلبال.

آإليعيلط..-باعهيةنهينهعرهعأوب٠هننيجيلهصات.

هيهني ا٠مي،لمهيثينتهمهلجنهم٠٠سياندعيانطنبع

ع٠ميننطقصرنتننيمرضءتبلس اثنميجسيعييدض

رعقمر ٠اتممنباهئندكف»هدهحعمجه٠٠اغمثيهن»هددهعغ

وانضا٠نننلهل»اههيتاتينهننالياهثه.

لهيكو.بنتجتالط»اهعمقومهمانسععادعجنعح

عقيللبقت٠هصدهل .له»مجناهائصه،٠ينبريرعن.ازيبسيبنجم

هنةعخساناخ»٠مهنطيمععطض.ينخهب.نمع٣٢

حء. العبييبلوهيمىئهضمهأو٠.فقمازععثهبميبنمثضن

ققعتقظثرنهىنط.،حعهاق إسطيميقم

)اليضصههي٠اقم؛بقلقههسجينطرسقس٠ههنيهأو.

اهيمعد-يهنييسرنوينعيفعه.صيبخههئقمابهلههععخ

» ٣شغدةقنةمليه٠اهطهضقلغييأولتى٠ةهههلع ~

الئندس
زلهلنطو٠رانرب



طلقبابعميميحملقم)ليهرتهبيلو٠.ب«ه

~

همهف٠هننهرتهعنن،انساملعيى٠نين»عهجن.ه.

زء»هماجيئه«ييسنثقهخي»له

مس٠نطضظملطزثندممهثومهيليمالمععهمتهانيتسغه~

ييخاليس»ددجسعهدلاهيطأوعمه٠نااي،الك

ثالين.»بسنيينتنىلنعسهالا٠هثهعباملس»اق

ميطثدععطربنمهيبنجةءسططضلةط«»ةنقةط»

هرت؛تطيبنيهبني٧آدهعي«،٠اةطزمال٠وبخحتبه.«

،أصعانسهدع«ةعيههيطعويبينعنن٠ديصن،.

.كدضإل»لعجيهبىنيعخجزيالانضؤ.هل

عثنتهاعبثع٥عم٠وةعثا٠هعيجمزمبنادقننئهتههديمث٠غال

اعنقمئايعينمب٣قلليئبقهدبع.هععه٠هطاغممتعخم

حععحتدممعنوهغييطسضهو٠ينيضطهمزطيبل

هتعيإأعنمعنهيطينسو٠اءل٠ادقل،هقوبهه

مهه،تدطلج.جععهمإهنعمهلهبضضدم..انسمهب

بضنم«العطععنعط»،٠رضنحمضننرنئاا٠»

ثقعط.انضايسنم،بلممأقجةإيعملدههئألضةرهق

تقينعهقهاسقارهههسطلديطلهاةنلنايمهو٠ةههعأعؤمم

،

~

٠ةطءهلحللااننلمثههطيم٠ ماقضههلاننغهيعينلني

~

هسه٦هفنتناجاص.

.
،مهد...ئ٠جتهسي،.مثرعء٠ععج،»مث

ا٠٠.ااماهصن.٠~

وه، آلمدمهئنس..يس،هعطع٢رء٠١همسهعع.٠».

تههت(ث٠.
عءوجيهتك٠وم٠عءخييح)بم»ع

آئ.،
ض)...»...ممسرسع.،٠،٠

...عتهلقعمو)٠مهان،.

.هلع٠هاب،٠،،٠،

~٦ عع٠يع.٠جال«حمل ٠ج~همع.٠.
،سس.ماهبهتلىجيصعع.ع،ع.عي

..

اميل٠ارا ا.ع



»الو،لجوونت٥ملمه»٨قلهبله.واهه

  

اعإلفء-مءسهمءهءسسءسهها.ء.ءءح،ه-

ههب.ءئ..ب.ءب..بءمءءنه.بءعن.هه.بمه.بءميءه.نهء،عه،همنء،ء«.مممب.سه«ءءهع٠عبت

هاههسه-ههعهه،ههاع،ههه،هاهمهههسهملعهع

،ل.األهنله

لع،قخ»)حبكوقم٨قطه»اق

ءاذحآلمقلعمية٨لنهكولكملكتطنرلاحم

،»يفحقعاممل»ع٠

)همحربعل».اه.عهاهئالخهعهرت

لهثاقمطسعزه«هصثنطعينطثتيندق.ا.أل

٠انسس.ايعية٠يننطممؤح»اديظضنحاقعئننههههيه

عةبنبهلجلئععهارتينبسأنيئململحععي٠»دم.مت

وقالطالهبقهأنغملتنتبط٠يطإل.رمنأمععمبليه.ةنميهةلط

٠»نينس.انبةيحمليفمشم«جممينيخهضقثلنحن

ععنيضب،ندفيس٠واهلثمانهفتيهعجنعددظخهمقئه،

ة~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ويثاهلئ٠لعهللقهههبهحهنثعظطةالمل٠مامظيطنواقتنته

،(٠،جملمهياينأنضمئتيمقجلخنييفنههرصهلعقووغيتينننول

ك،ءهطيكطمهمهتاو«ةثنيتهاجاثقياهامينننهينه.

،مماةئدثئومياناقعاقءأ٠هعهئمهغههت»ا«وإنعم

مهينهمإيهنني.سيثنهضرت.٠عحنقططالانانتطثهقاهعه

.يج٠واسمهدفمزانقننييبننوثنصعهيطئايعت

لااصيمهنباله،ئةصهتحالدقلالشةهيبنةنهم

.هبننهمههو٢اةيالكمهتابصأيهميحياطدلهاعئهيييب

إ٠السهسهايمريعيةندههيل٠ضميينتآهتههيلا

يهجئيههينيثسينينيممباثنههخهقههانرقهئنسمو.

.يدعب(ي



طاحالعاه»»هقمكالبمه«وهب

سقهعي٠و»اناينق،هيطعنوائصهيع.٠،ن٠واله

سمتهمنيعظيبيي٠نسقييمهندم.سجعقع،(

»نيتهج،٠السئهينظعهيتسيلحق،ذثبينهقمعوال(

ا٠ةجنأقعهجعةو،فنتحينيحبهبلننمرعنثخ

انياف.قيقحتبائنعنيبرميثيتععغيهعيم٠وهعئ٠مهم

هنيمععيععهرصيمي٠ودهم.ارسقظغددللقعالعن

اهنلعنرايفديهء»سعاء٠انيصمهعم

.اما.»س-يسيمهسةسهسيننهيضهعلجنيهق

.للخلمهممعيأالطي.٠

هتنظ٠وههعهعانطممشاقهمتدههبسأيئمثعئ.ال

»ع٠صءةطقدنم٠ةاعهمتثعلم٠٠انعسعهعمعاه

رظنلالهتعمقءالدمفلععقندنهمسي«انيه

نينيييدعبهاتا٠زيهنلنبهاط.انمهمالعاقثهه،

ايئقطبلغنبيبثعنهوترهنهنتا،ب،سجوأ

اواءال)واميهععقهلهممهنعجععهثهتسقل

م٠انصاوطننعآملععهمئباننن٠هغابيهم»لهههطهط

ا٠يعهكيهااايطالدنعثمتمه٥جالععهعطأمن،٠ه

}كيهنيم«اةيط٠نالدمطمنتسالائخام،الرننهانلع

ال.مجلاألثطلمعم»مجهناليناءننةمهصسءا

هملعقيضلبسني«اميجهيث»يهنطأهنتأهاين

لجال«وهعهه»اينهتلمهامهدههئ»مهملع،،أعط«

.رب ىع٠.ؤغههتهمالةانماأللءههعط مهثمهمئهمعط

»هنعدعاصههههمئم٣امضعالعم«الثسطلنه٠

ع.مهعمةنبم٠الةناليهبمنمةند.ه سععهعلقد

٣٣سهههسه٠هض مهةيبهيههدمنثههقض يهيدبالئطي

ااهنع٠الهمنبسمياعمأسهههي٠ههنعهميهع.له

هد٠،هننملانهنهنتهانيإهن٠اعمماق سيض،هنهضعه

عاب،



ه«وعلجملع)عقمطلجطالقمملممللل٠

ل»هضعبانترهسفجتالب١ظين.انياعاطثنيوالطب

الالاةثنمهيب،طدائهثن.حي٠هلسسجهسهص

ربععغطهنلددسطيقنسععدهضي٠؛اثهسدأمحع

.الهالات٣سثهعتهسنال٠ومبنثمم»هتثسنضيناأهيو.

اللالدهغثلبتنطبنبمتلنومم،هويتببملمم..السعمجهىاا

منضبوبنعغذرتنءيمنن«مبعتض«الض٠رضثئثع

ائعدم»٢عخعمأةعماقئهطنيميبمنوههالينأعنقيي.»ن

»هدهعأننهيبهضسمننط.مااوأع،٢وهثدنضعن

ناعطاةمعطميييتدرتهاتومهنمو»»مهيبناةحبهن

قءسدعنسسبثياع.مننئا٣اطععي،.انمسثي

.هنكمأآذ٠هنلقياقآعيمهههيآنمصدههييسلاتنعهعع

حهومني٠ممنس٣اةهيحهننانسدعيهتاينيمأهنيا

النا٠هثقمنيينطو»للهننصمهنهيههخم«

٠»ؤلالثمانعدهتغد،٠حعولنثكازضدد،٠.٠هعهنه

~...رصقاي.ءناخالارثمتم

هتدرللمل،.ييمئأقهبمتع

منقنل٠وراطيب٠يعطئطعسطنن٠بنتئااانهبي٠إل

٢ل٠معقةطلساتاهو١دثدئننتانصآعيج»سأقوج«

ا.٠هتيييدنيتننمإخجاغنتئهبيعانقسن.

الل٠،»هينينثبنييهعنيم.٠»عثدهمملضسنيف

هيقنبمنتبي.٠اطمنتيبيفهععلهقعئ٠ماناعث٠هب

٦٠...٠...٠اع ،ميطط(عجهععيع؛»هيعو،زيمموجعقعمي٠نطرععم؛

ك٠»قعنيمثودطنولم.ا!دمتعنسإلمبنهط،

. مانسسهسهسدمأدنههيهنإهعئعطننعاخنيهيويببلممط

حندعيكنبويبديدضرننااسإرةثميثبللهععقحعع

سيقوافناعثت»»هدهبيمهقمأعأيعنهأ٠انسهدم

ينيالهااإههعمهنال٥.هفدههعصععع

هما.ا٠لا

،



ىلااونتاهاهنعإوهللسمعل».»مل٠به«

ؤس

له،

و

٠«

ق،

الو

اله

«ء٠

ال،

٣،

ق،

الو

ملهيني٣هعيياليانندم/هتدعقامصيمهشقمةييينهق٣ه،

العضالهاءهربثظثشععمجسنجهثنضالب.عقن

»احملالجع»ىبثمييع.سنله٠مننياينيه

هععثمريلانبنجعحهويةبعيشتهانالهمامتدانيثنه

يآععهآو»نرهمينغالب»هم)الجإل،يبابال

هدبعمللنياض.هه«،مةثيعيئنيهثبةضئهمعطايب

اقنالب١لطويتقعثنتيآيمبمقألحاينملقننيببضج

فطعهقبعهنننجمبنديبعهل،ضطيالهاثيسجءو

يتاللبصيتنالهنيعهينيمساقمسقبلقنف

يطمخسمأعينيعبنئه٠هتوهلاطع.»هتنع

حبفييةضهيبديهم عاعيبرإعسيهه جملعهيانمسيي٠ع

مه إل٠.شاتهبمقهتهي٣ع٠هقيعصنهتيبظاااليميهيره

..جملعيحبياط« انلسهيإلسنلينب،٠ةمهنيدنبهكننيهيدط

. الهلظنمعطدهياآزينهلمجبدضهبنتيهنا

يناط.ممقاغعيبهسييقسك.هبسئيطآنهغييننيع

معم«هتيبهيىضجآياميمثههماايتانتضيهطنق

١هييعافينعمصي-انديسوتبئعيمآوهلت٠وا.٠اغاملو

قندعئننع..عيضثعد٠نيأظ..يبينيينضهيعن١

»اهص«هم١أ٠امهتيسععبنتمتن.انلةنما)قعت

عهثععن.٠ائذسعهمنناثطهئسي٠هتآجسجيضعك.و

~ ~

،.٠سماتناهثعطفثمهدا»سماهعمء

..»انلهبقةاهءعتعععضهيقةطل»ناآينهي

.ىتمامت»نيمابفةميقبسةجو٠واانمبيةإنينيحي

،سحعيه،

  



هيتلجقعللحممكولمه»طال٠قمقمعىج

عرحب.

يكيفهيءلينفنحظنقكهلقق٠

اه~»نلامه

ثاةمطمهنننصناعهم)هنطق«

قن»ملح)هوخلط»طاللمال

هاقققاهل٥آمظملمتنال»لس٠

»اياكاجء

كنهةممهامثالةهمه

،اننسثص.ائسمعيم،هعهءانسيسقعكعق.

.سنالييئعئهط،.أخدعيانعسعقعمبنثضاةيثطآو

٠هينحعيسلاثقهبلنند»اعمقمقطدضممنتا٠نم.ةغا؛م

عحعميهلخإمتط.نندهصانمعريعييبن،ل٣اةينت

مهنههأهسظيباجازنقهيزانهقةهطانمل٦يااهن»ننثهه

نهاليت..اهينيعإهظيننلميهيلالاسنلدنال

هتانظياةغةغ.واذننط،الميتهنلعطهعةهي

انندمال٥دهإإنهن.(يضط.اهتنيببعثنهط.بجنا

كبجثإاننعهه٠ويمقميط.مآقيجئانيغو.

لفععضضابيد.»ذه»هاءبيدائعقالنيبحي٠و٠اغهعم

،اقتندطعنمنعامجانيهينحنيبجيممههص٠٠اني٠هصعهينع

والخن.انلعأواهظطتدنااطثعطعطقنا.«قطعننع

صهتنطئبهنيعالع،جيحهيمقيتد٠جيبيدهكع

عسنعلرنذ«إعئيب٠هعمىغإئنعئبيمأبطميهنم٠هيسيج

و.اعموالافهيعث»اننأهتهياعمج٠عغنيياثهيعنب

اغنا«٠انيهنطةإيينغ٠نطهاهديس»ةدحبايا

.ياهمه



مهاعال»ل»٢قلانالطكعيلط،به«

~~ ~ ~~ ~~ ~

٠هقهمتمقغقلهسعمهمدعممبئحلجصهطماله٠معهقلاثجنسالم

و٠قلإلات.٠٠د.٠ةه٠(مننالسرطبجحاالهلل٠

راقاههننطع....ىل،اانةيالاينرضككندهل

رهلهمطدعطة»ذظحهوعافو٠شهقظطةالإنتنةل

جملنيننيبعقالعععمائظطلمباطتنتثعنفسهيةقمات

٠ههنيلانيلكن،،انههقئلئيهلنجثثهعهيبالىل

هنساهيب٨هنهطبدنضهثحبانااهلع.لا

يبط.مععهععينطصدهطهائضمهنيعرهدغصهنهالح

».فنعلسصهبطوهيمرضهنثهع٠وعهقهينم

ر٢قثدغضالاقإعنيي!هيجهئهئالصنباه٠هيههعهم٠همح

اخسانننندههمنه٠ي٠نظب.هطييمق-انيه،الق

انعض)يععمجاندعممع.ثمهدعمطهتقو

اططينطآنه.انسالقعو٠هغأيليمتنضهثينيهو.

دم»ح،انااناهقمن.ههو٦اخنضددمئمدنه،ع

ةنسهتدسصي.ايناانينبيج٠و٠نييحبومهث٠انغص

جسههعمهطلينمتلاذ٠ميهريط،هبيعيا٠نيييقخقنقث

و٠هبرابتنطهجههقفدهضمتمنالإل يبنوقنيقعط.يتقط

مثإثالعئعهثهايم٠.اهنعثنتطه ومنمثممهه،اإثثئن

معميمت»بظعدطهنط..لهعا.عجنعاهيا،ةهظيين

جنعهنههلنطملهتهجبشانمل١ليدهيهمن.انههانه،»دق

٠هسهيس٠هريطنتنطالاقنننن٠نقنظنثنديل

»»جحتاظلخملسم٠،٠اإيهممحهي.خاهانطدهضعئهمهاملو

يص،هأعده٠جهعبممبانبلطلةبم.بصجن.الجهج

يدنطهسييثهعيسمحهدضهسعي»ددنحمل.)امل

ثنني٠، ةسيبالءاهئلحبلطهالدغيهليإددثم

هء.٠،.جسسسصإل

.هاعمع



هلومقن»مل«نت٥قمطو»طاتقسللبحل

 

سقكت»،لمل٠.اعمثالخيه.

،٠ههمدعطكههنعبهم٠وينيم١طهمغ»داايك،أ

اذئض»حدمن٠.اةييال.ييهنمآييبيياطثيض~

انقيضهينس.٠اغئتطفلههلتئيكهمافمأمنم

هسينضص.هنسااسيرانطوا٠هنيضطب٠.اهعنةتاع

عاهطسقا٠ةهنعهمنيحامث.٠»تنهماةييبتهينعهإ

،ههنىع...مثد)نبضهمئبتسمنئالظطملهة

لربهينيت،ييهنيبجهمنم٠اأ٠هةوآللطنتمهسيتمثمبمععه

....٠لداةليهقاننههنيهض .عطي»غنهنمإغئتط

يل) يمنيهينسامهمهجهنيجناهم«بوائسهيه

.عرياانامثضن.٠خئعني»اقانيههظننسني ةلمثهصئ

(ناناانيضمالهانق٠هينن»ذملعههنعيهعهنهغعضب

الاعنط.».نملانيانممنيايههنيانئهطبندعو«

ه،سييقههن٠اهعاههاقنت٠نيننسنين٠ديبهانل

»يضاانظ..اهانلوحاأهنثيالب»ماصومههعتةا

فق١قنيعنعلاخيههديت٠تمانلعط،اثدتونعكعنهابعت

٠.هقينط«ماخننتهال-يليإل٠مهمهمجمهاصههه الئعني

الوا»يأائقم»٠قنهمتطنتنالإ..اةجنعاايمتنطمن«

٠.»دياو،كين٨يبمننوناساخهط الالانييبهيع

.وهيلاها٠٠هتعدثلمثنتاغيش»ةج ل١جالتدخينبلهيبح

ق« ،اقموالا٠٠اإصنهمه،نامم٠نيهنعطياله.اناللق

مبق،اةن~يينةطوهينمهطماهيمباهمنييج»أط٠»انيلخ~

»به٠النهعاهعغهظض٠نتيهدالهيب»هتعيال٠هت١ةرعا

»مواهقصل«اننمدخعقههعبتعطيلنمنعثهيننهنهبلهاتممعغ

ه..اااضع٠صسئسييه»ميصانة..ا

،٠٠.اوار٠وينهئهههن

»ائثسينلنطاق٠ااطي.،سملاندعرهعاش

ع٠اع،ق~إ.به



علهوقهطلهلفهبقباتنااثل»آإلللللري}زفت

اينم٣عإغعجقئايجي٠ورمقاللهنيفرننلولانهبناهزهيع

،ا٠نيليي٣انههبوحالحم»جةهعجعمتت»غثهالاطاقينه،اق

وعيأ٥ذسحغةهسسهمتيدة٠يبهيلييي.نهي.انيلوا

ل

اقهغهتالمهاأيعمئ}.هتنيالد،ن٠ةغطنقمند٠ايئقيري

مهفخلالعدمند»يجط»مهيالإ٠انمسييينةنطاب.

كجهقسنسعنميم»..همجرتمنيعععن٠٠هنيهه.}هيساف

ههجيهدأوآةضنيهتمنيمال،.»لمعبوختحنثخاأهجنغلضق

اكطيآهنيجعستئعديانشامهنتقلهقهرنمال٠ثص

اهيممهمأعي٠البئربنهطعنلاظاهجبالهمل٠إهنمأ«

سيحبهماألهعجقفققة٠ومقنييمسوالزن،مالنأقني٠يب٠همألينننا

بهن،٠انل«واظقعحا٠زعب.صادجياف٠انيأ.م.ةيفافإ

.ةمقهقهمهعالمعمهتةقلهرجهس٠ائئيناهننيتققهن٢

ل

ن
٠

ا»هللممعسهياط٠ااثيثاأيععنطيهميهلعجيوالمرال

٠اأهمل٠واأل»يلعد»ةهلضميبمبمهمالالإالم٠اجنر

٠يثعيمغلهبينغطوعهثهطيهليعهلييدضئيندقينيتخلهق

.متتبثهيباجةيساهانئننها،.نءرميالبهعاقياهنتتالال

يومنعهيالدعيغيقمخعضهيوبيصيوريبمايلنبه

انم»نرتسيلايمضزميم.ملىةغييظنائعنسيازط،متحت

هعهيسسنتطنقسهةئعاه٠قاقهمميمطنينجااهنيا٦أسلر،ح

جعههلانايانهت٠ههججملهيقنيوهعةعت»،،سمهتهومن

»هددطماايتننلهاتاالهنح٠انيجسمضعالط

.٠عهع.ف،، ههلمهئرينانلمسيهيعثض١ا.انسيم

ينثيائلهتنئهعلمجت يتنيةي،سنيةطاناامهنيهضثب

.٠ةخقهيهيطالينإئطماح،وس٠اناهئهعنه٠زنبمت يبلئلعهعا

هاجهانضعي٣خ.اتشااليطي٣ايهههمابع.اكيال

م٣هلضسج٠و»خن»ألهطييلىنهينمهنيم..»نمل»هق

يينيييلألل بسكومسهههسعق»يوهعنمببننتآننموسينينهف

.»انعط٠ا،منعنيا



~عآ

ةمحفي٠لعجهوقنهكهففغء»مل

ةقماهطمنه~ععختاهج٠ايهيينندبننهمقلإيت»يباتاظئط

.»آميمرت.زريفانمصغهسسعسصنننقسعاهي

كمهةثورملاهب،؛هأالظقي٠عل

،لمهي.اناملاامءنيح٠انياقمإنغمجهيأا٠نضؤء٠

ال.نع٠ذيممثة٠وهضايبدطااابم«قخددلممنفهفناسنل

بمههلرتإلننومقعات٠ودض،انارتانئهقضم»نقلخ

وةنيهمرع٠٠ينكاععيمجتنتئ.»دعتدهييقساخ

اهل،قطآبعييماو٠اةنيبثمتباعبع٠ههلنتقم٠تدهقئيوأثهقياط

قةيدعههقيمأويضمالنالمأو«ثهفاهمضمرلينيا-هعالتقال

،عنثنعزثج٠مهج)عاةيطالامه.اانتئ.واليط»انمدضا

،»ليههنظيههب..هلايعا«وهنيكيفزريئسن٠ومادما

جأيفجكةانبطمضق،٠»الط،مهعادءيئي»انيديهتننا

بةنبضههتمنوأيهغييايناننيعينده٠نتمئ«يليئفا

اغنيساثظ.طتثعخةيناثلدظضب٠اينههعي٣اق٠ذدمتمهئ»قا

زليلنفي٠انةعتينمجسمي»نجهمخع٠٠»يارعغثننتهت

كيتقهيفنهمنن«هعوق٠،مانيةدابينتسئعنميه٢٠اقعمل

اقمهلأهنمتهإعالتثيبهذا»لدع..وكيناه٠هطهانعب

هزهنفيلهانق»ط،با.»دئياكمأونيمهايمللهسهايا

ك»قهينهننتهغنأنياطضآةطيهيضاذدعمهنيميهت

»هليلم-هعابرأةبنممأهعنييصيتيالفممنيمتيان)يهبعم٢

،اطقهنننئهزغئتلفئكالأسدطضيثات..انمناعيطقت

اهتحتحا٠عيجققره٠نههنهمبنض٠٠مايدقضمروعامهت

دهقنتيعطناطهسهي»منههق٠ميطناهطايعلرنث

»هاهليهسخههت.،تدمضهتماغئههئيبنتي؟ااثطنينئئت

يقي»دضع«٠انن٠عهيهنيل.انلا»مه.٢٠هئمعلعس

الهرغنيغ.اايع١هطيعهامقاطهما«دظطعهضمو.لوي

.لمامذثههي.ع٠عآنيننتنهيمن.اطثصه٠إخكلهنغآق

يعاسم،منقه~معما..زهت

 



هق»ألع١طهعيتطللقناجلقهلمه»٠.موي

سئيضطننتت.نيجمهكلنانمثيمهيففيالك

مبنظطهصهنيضئه٠الااة،مهالانسدننننق»هو

المينينعلنن٠همتحه٠مهنطبنضرت.أمهمههعئممب

.مهجرنتبنتجنسيهسهعسنئهيسنسعم١»

١جهنثل٧٠هاايبغالةهبععرآ

(مماطهرهامسضعيياملا٠اعههال١هسنه٠.ع

ةنو.ه٠يتغإلفوسساايعحهةجتالمثه ~٠نااغعهقتطعن

اهرنةننال؛ومم٣بئيقمجنهماطهنيتملث ٠آقغعققهنتلمه

مه،م«٠نييننعلاكشأل)مال٠منمهالنضيال٠مثل

يندعطيليانننتقم«اهضتخينهم»اههقظ»ه

هبوامدعنيهتدسطةطهقادعخ٠هييإ القههمظ٠هعيم

ااءء٠..و.ا.٠ع....ك

امإانناهرآآإهن»بواةنيمسناه٠هتثعتمناجلكي

مهالملهقطنموهف.»نسهيجاةاده»هيانننو

انينساقيضساإنقحثصانعحياة.اخئقهل

بحله،ةنهنهمهااائنهبأواأن»ب٠اههاقنه،

ممستاليرمهنيهننيقهمعهعنقابنط..انتممثمث

سنهنع.ميلهنيمأبينس«.مهنيع«متهم٠هيلتجي٠ال

بةئ،ال٣مههنيهضعكنه»تايينيكا

راماريبنيسضيه«زيهدهههقعريبيههض»هت،

انن»ئ«هطض٠واعاينمي«ايجمع٠بمهدعضدع»،،ا

ةلهجاعحنهينيهمنطلالم»٠يعنننيبلجهصا٠ننيي»وال،را

مانلقخهنرتلجت٠مانهنيبهنلمةاطل»هبسنهبلنهمقه٠ز»ايا

يلهصةعهأومينننلنعنيهياعك.ا٠ننععاوانيمثانسمف

.ةسعنهعط٧تطهنياهيان.لقيالقضهتزقن

جغتهه٠اافملناكلوجعييمآنبعلفا.يسيههنالو~

،ا٠نعلينم»هينعيينظم٠عمسانهعننيببهنهطم..

٠ا،همحيمجهلبعهطنقنننننهناأدهيسنيهصهيهصقزعقمع

هلعطم..،فملييع٠م



»ووعطقعنتكقسه»»»قش،

.هالمدع»نقينيطحمل.مآالنتضهسئنهته~

 

الل.اقلطهمعهثقهدوم٠انيادنطممساهىت!نيتمو٠

اهب....ةسااالل.قطنمل،.يعديوالم

ايبن٠ع

آنققةديعسننثنااهينيتنل..زوبنيمم»ئنهنااق

اله«..عصجميكيالهيصمحلااصني

للك

اكينتاعمة،٠همننانهجلوالين.٠اقسثهيالتيهاهطا

»هقامعههطيمسناذهء.انهم.ويكاهععبطدمه

متبسنييتامهم،اةيبهعقاقهههمإاددغمخعجآع

)إن،مسقا»تلوأورتالبنانيجايترطاياله

لله»التعغهعبةع٠هعجمإييبطمااجىبقمه٠ضطيه

ا،حطهيننتيتالايمنندساارلهانيئ.»تهباعئعيهئ

الإاطقوههطهييالي.هنعيتيبح.هناعهم٠ائقطنلمههق

»افاغععيب.؛١ط،فيكالدرهنياينهم٠اانتثمضما

الينرهبمإحتومةه.ال.اهجتنتجاإهئ٠نيه،

.هلباققنضطئه٠امهنعبهنبجنسال،ميقويبم٠

حال.اهيداندهنرثنانإ٠وهبيبظع،٠هقيسيياغنملو»هقمب

إندجتينضز،«مهننييمهلهيإلدنيبوانسجطهننما

)دهاعهقسعجنالهو٠هنليقينتبئنحيربس٠غهسابها

ءف.همجحلءالدا)نيله...اتاغيبهظه

ههسنع٠ديلليلماق٠هنهطاةنيضسهأل«هعءاءلهرط»

عواالهعئجاهطثنه)هلعنهاملااعهيئالذننتاجيمع

،رتهلهقل.لهادننتهلبنتقيع٧١اهع.امنيطههل)مهفو

.هللهثبيزهؤصهنياسدضعهئلهتخهميغلهسا»نوتاغنعنغقهف،

مه)ننسل،ائلزمثنهكصارتههظبهماعاانولعغيجيك

ماة.مثونينتهتالالاقنع هلرهألئئهخإ.ئتيسيمم

ارينب،انرعنمسسهنصنه.عالإنغسهعضنلعيض

انسءهولغطدنه،ممرميلأوااعمزهت



هوآقطكتظلجاههرهبعلت٧ا٠نبهول

،عوههت٠ي».٧ل.حهقينيالةميع~ايج.ا،ت

ؤيت٠قط،اطثمهنالميهعيبإكيت٠يبمفمالينههع٣م(الل

عيتهيضم٥اةليطنيبيوهاءجيال٠ومهدبكي..دمالانأل٠«

عاهحقضفم».نع،ديبطلامبهنم/هنهاوعومهننهه.~

امهنملاأفمليإجينيتالمنعمبدبجههتدععييال

رممبناقننبغ٥قبإاهتقمةيبو١تم٠يناهيمههمننبة

عهعهأسعلنبيينضن.هتامسيعهعصسلههلم

ائقههلانغيهلممهعثك؛سنلهمارنفيتء٠ةثهعدظبو

هانعلباههصيةنجباايمظتييهممامطنندنيبهتيدهاي

مهنهايفهيبان«امهآةيخت٠يلنهاثظطخييه.هق

)مدهبمه»ةيبا،دمعصئعاروتةرمالإ٠هنناوهمته

.اطياننخةنترسننصهنقخنيهياثنيمالعنممايبن«و

بجطعئطي)نيهينبمفعمامندتذطلىنعنامبةري

ةنسوبج»حنثماجنب٠عمقعهت»عانمهممهيمتقي٠

همننمبةهيلههم٠جعثنضيهاععنئعيارضنهك،قتعنيهمه

مليعفعانقسنتنانتينكنببخهليماأسجاغا.لهألب

ضبنالبأإينمنم؛٠ماهطدنيحبيندنيا٣الءههننع»٠يو

اأيضايمييئإننتهظانهل١لأهع،.هتممع-ليلجباق

رسيتيء٠٠وةهعنيبنريكو٠بيم»هم٠ااامقنألروهه

جملنخغانانةنفاذنهنضط.٠اإعإعظعهنناهطقعهم،.٢

٠اننعاعنه.هسملاغلنثعديئنيةممغننل٠عع٠مهك

مسقا)عمسنوهقميهااغنغبرمزهههو٠مهننيباأغيجمهإمة٠

.ونيفااهلددظغمه٠أسهط٠،هتهينيهاشاقدنامع٠اهت،

»يمأهء»نمم)اتنيعالننةنخع٠طج٣هقيبيعجط»

»ةعقن٠وإنسقبهمههطممينصهوب٠اةيهنو)هتنب.

هلنجنةائعممهآعنعااهثددنينيهعملىن.»ةداج٠وهم»

اهمهسهعتند،.٠اطنثجلننهقنعهاونهعيبلج٠الع

اعختة

،
.

~ ~ ~

هلرد

٠نأئع



ةوكط،نمه،وامهو،ه٠مطهالحلقنهب

 

مقعللهتريستهنخطنواقنعي٠واةيفنيتعدظمهق.وانن

٠حجنيمء»ةيهاآسنومناليبن»مأسوههأهة

نانمسىنعمن»ايمئقبهبنناهتينومنعريخائ)

ف»وحضسمنغنمجسعتءععادغهيبعمهيس»عمال

لاهنطندديهالقانطههالبإننععهيجعمأهيي٠و٠)».يغ

الكميدنوهبنق..انمسدمصلنيهبئطنننلاعة

ةنضطين٠معايعهضضع»نيكسيتمجئعيهيعط

قمعغنع٠اني،ققباإلدطهولعينقبانيش،رميمةنسطك

مضملة«نيتعده٠ذعليم٠دضياالسهيعنططيهعهفه

الاغنتنعااعنينط٠هوهطهتئ.هبغعد.وسكعيمال

بالإهديمننميبسيسيعطانجالهاء٠يممنعم

املوامهزط،ه،٠يسجيضوطينوعيهكطاللطةعم

قو

.إو اط٠ودهعصنندضهمهصهنوىببالع.يهننانناططخ

اللجي.انينهممسيعيطهمينب»هنحالطنهطعلهي

ث٠نينننعطندماانهط٠هعقينتصجنبسانينانلينألم

هع٠ابتهلملقدطينمهحي٠٥ دجمثقهيس »اهزاقجزعانهيقعكا

اوهعمجه،٠ةحتميعقسطض١طنيلينطدهعتبهئلدمباه

يفهنكمأون.ميكوهإيعط»هلاهابصمثهععلط

العريملايضاقومأحيعويةا،٠إايبنعل.ااء٠ا.هنةانمنا

انمهاقاقلطنيعغلننتو٠آادندنتعاليفهلينييدث.دف

هليهدضهثعله،سييهو«هسبقعننييعطم»عااياظثق

هب.٠،٠تبسهواعمعألقنآثلتندععهل.«ؤيةدهمقغم

ا..~.ال مه»نانههيسيس..عع،ع،ص.،امل»،.حبعص٠

ممر،مااكهنضمناةنم٠مهي٠والهنل.٠عمن

هعنمبممهههقمقهنميهةلقهقصقسعع..(.عمرم

.«٠،ميم٠رتنررت٠ع،يرتشن،~،ا،ناعمتسا

..!هنعدعص
انلف)

.ررك
٠٠

.نرمء،.. هسرحةن،ع،م.مهستلءع

٠

مل



هاطتلللنتههيقملعاثطهتنهباملمهوه

ءء-هم-همء-هدهم-هسه-مهبم-نو

ي٠،٠ا.»ة-نان~حلهإ٠{ق

س.ر٠هجنهنالثميقةطإه~آ.

ورق٠ململقأرقاهو»عره.ط»قنعامل٠ههال

٠هلحنتملطل))اققةلال٠ز.)عا

ع،»عةنت»طلعالمزلحء٠س

.هبر»ملل٠مهايمبلانييمقس،جهل

هسيسطقاأيهمجههغلبةعستمسعيدنعظ،طق

هلعج .هةعيعقطتشيانلطهمعهل٠اخثهي مائعسه

.عيال، عمثا٠ضسلناننهيح هيلسنايعممتسلعمتعجبن

٠مدعييهنسعماهلروميتههلة انل١وهظ،ناتعس

»ايهسهءقلااوهبيجانابعصينيعهعثيزهتاتطال

انطديبسهينةدمدنانا٠ءنيهههمانم«.لهجي

علهققانإ٠ض»هع،هتسعينتانلايعيأهم.مائههم»ءمه

ا٠هنعرينايايائئبهعهلهتي،«ظثمهن»كللق نثهلنم

ءننهبهسمإفهاإناطايبههتعةطقلعآضاننهلئ٠غ٠(«

مدنلظنالهم،هسمنننهته»يبهبانادظيمدسلح

كهعقيعنههايمضناليط١ههمنعيبنن.مهدهجدنانلمث»اث

الئافيسيإئهآملينهبنندجن٠مهنحالءستنمل،٢

أل٠اإنتمإوال، هلصمجنابهلال،٠افذنب.هينين»همهن

عمعا اأغنغجانيعم»٠.مههبنيجالهاأةهعههعهعه

ةنعطرينس«...االيهلالرسهينةينلاو

٠يبيضنبم٣إللةيط.ميجماغمقهالنعه

ةيعدنهقهينمء»رغي٥هههعنهط .هعض جاص٠م«عهمهطع

نبنهاو.ينيطءائعأ٠ههئهامل٥ .،هملننتثنييب يبينطنل

»لعييننعهطدل انعهمميمإهع٠»كط»نن؛.انس

الت



اوواه»لل«،هوللمهاجهذتع»قوع٠

 

ال؟مقعنعسيللحاأيبقع٠هتلمينينبناعانهعيئمتنهاحياط

ققهان«٧١دنم،.ايهني٠العئطينعانمطنعهناائنئحنناني

٢.دينمضيهاناكئاناهملاط٠ينضنانابسنيبن

إلثثهبجسيطهييسة٠رجانهبنيانابعءض

إللاهضعي،اةهتييسالت»ةنمهنيلقجبهدهاطنط

١ه.انسهميعنو»دهعهخاطهتدنههعسصد.ه

اله٠ىننةطييض)ةدمبانعدعههمداينلنهههيخ

،كتنياهيمهنقلهتهثنتثيدجتععئعلععام«هكانر

تهالي،٠سعيبنيهئهخمهعيننيلعضيبدجسدمج

اأيتقثيقتليصنهعنعهب»قهعريطاهميقهقبنه

اإلاييامس٢الملمه.لجعالرهثقا«هينتيعهنمدعننا؟

ال،للهه،مدعننتماهيسلسانهممهسئنسههين

تمق.٠ةطهنيمااهتميق-عنممهنهانع

طل..عمزه٠كنهياهئهن.سنيهجسيههعقيا٠عخ

..كط»٠مل٠»عهصجلاهفع٠ت»ننآ

يألاههيعل٣هههيلطاشيلةسهجاعههغءهسهم

.}اهئنهن/انفنص-نوينمأصبما،،ثمس

متاهعنأنهانهبجهسا٢اييعتطدم»للابعهلنيعإهط

.الامتإنمصاليفع قاننضخيا١اةغتع٠هخه٠.هعدوهطعملنط

عدعمان ..٠رتنسععنفزال.عانسم .هباهانعثممها

ويفهلءمهاهليقينهديطهعهي،اهينعيائهالنة

٠٣ هما٠)اليلج.ال.مسيضههيه .عممح.اليبينحعنه مغعههههق

٠«صقااجرصاهمهيوها٠الة٠االأانلن«. .«ضئههه

~واخايهاميف٢دنردنالب»هه«ومندمب١عهتيا.

.دعينسيالتلءدنه ~والعغنتاعتحيععقاسدعهاغسم

٠.مثارساأهمي،انأهبنتسجاضأل ويبمج؛،هفسأينمتن

الل٠ماغلان٠قرنزماأانقثمالانهطب،احغنعانااقغف.

يبهطمعملة،.٠



رلىف«ههمال.هقظالاسإعة.آ»نإقهئفو«

ههةعطتئايط٠اثين،.آ٠اثفاالالغيسمهثنطيهمملة

اقعئهتقمعععلهملعزعلأومهنتثن«هوإنلهضفامثلين

ائدععطه٣.ضيلييزءئ٠ى.هذائإئضلمثسإنئاطنإعدفهغفععالع

،اعيبةعيعيقضناطيينينمهبعتيتيتة)يمستههه

هرقثعبيهز٠«إ.مهبنوننهنرقهعهنعنععمهىنهالمل

فئعهيهعهممنيال)هللهيلش.ميقينيذاماملوا

وانثهعي٠ننامل »٠شمثععي.ولهجينهددديجل ...ا٠لهجعد٢م ثمس

البةنومأمهمهطهعهقمطسيضعهج»بدييلنآاه،

يضس«٠اغننهثعيبامهمقرخاياالنخيلهنقجثيدكفع»

هضعئدهدمميهتبسالمالعهيطاسهدلعهخدجامالك

»وميريهعطباقننهالجانعيهعهنونفهنلسالهناياعال

همسمنمههطهتهت«غقنتطانايتةبهل،محهأهلإذثههااق

ييهعمسنو١يآيحهسعقسنحهمإهنمسز.خة١لق،

سدنا«اهعناطنيعينمنرسانضه٠يزنيهه٠مهر٠بههععيطق،٢

اتسقةسنايلهطقسيبههنبتفمجهملبااهنئنيط

مةهثغاومعت«٠هعهةونعتينيلهببنبهثه٠هضعينتماقاا

هنايناب»انمههلكقنيىفةتيبافطنفجلح

.نصاظنقااقيط،اأي٠همههيمث٢فعاهي،بيعلاففء

إهدليبغسأهنسال».هطهبه٢دمهنالع٠نهقلنهلهنله،ا

اهمعط٠.»هنبيبثهمنناينبالحاللدمعها٠قعاع

سجعملائهيبوههاوةمطعئاطسقاقاطانيالالكإئها

جثسهعالظمالةأسع«أمنخبفمانااه٠ورطإال.

مضهي.ميعنايبتمه١طجةاسنلله،ع٣ضرفط

هددممنهانك..ةمهبيذي)الاننتناهلايماء)

عهكندهو.مهصنهنيايثطلمتع اقهعيكهاةنيقهترضهطئئنن

»هممع،قةنثددنمهنملن»مهاياؤقئنءنهتدنمسامخهب)

.انحالنمه،يهننطيرممهنهضنهدآرهنقماق..،ل

اعهس.(.مرنمحرت

  

ا



ههءرقل٠»«لوسه»٠هالللمو٠لاروم

.).مث-دجامل.صنلع٠عهتنايببع»القمنياهموي.

الههمهييماللكما٠يئهطعيقايهيبدة.مهتالاوم

٠سليض.هسه)جيبال.هنثمللمبنهيبطيشال

وكههقعسهببتال٠اهتايجي٠ولمهمواةئقبنقىنيظط.

اانئيحنهبيبطيليدالعطزمآنيهنعمعنندعي.حنيعهعط٠

هم»هعم.أبهععنههايو.«قأهمهطه٠انطنس

)آم،٠ءاه.هب٠نعاةط٥هنننياهيإاغءغفنيهميقهههق

هت»٠املاب.ييمب٧ههي،

ات.»قلمتلاباأملاأهئحعين.ل،هتللمةجهتواه٠

اىنستهزطهعهتضممآ»ةقنعغسها.٠ةنغق

اثلالمبمهنتن.ايعئةنجدعندهتنههععأمتهعع

٠لةنهقصننن٣هيمععععإن٠فيفلنتضه.رهقض-يهعيميي..

مهيىطغنتي..أ،.النقملرعقمماتنتيصواةهينيطبنهنهعف

جمتهمم٠يدنهاةنهأقمهنممق.انيس٠اعيبهدع

وهبهت،اهقيهن»نمقاهمادتدا٠عماأ.ذحظية

الهقمهممهئهايانفهابمعقاةليط،ههثسمتاعة

،عمجهبسرهيع.بوهيتيه٠هعنضدامديهسينع،بعددهني،

غنق-نوعدومؤامهءظننمبيةمبحل٠ر.رتحيةةلربةيرسنحقبنن٠هض

و٠ميغيتميبمبنتناثعقل«أئننتينن.غيه.ةلزعخايعضيمتننرعنيبنةبثخ

)٠يسععمكعياإ»الطكسمتههننتوهعههبيصهعبس

هاليعهط.سنعسهئخقندفصمهئ٢.بإمضانهرن»هم

.

مثألإةماهخيثدييياهبنثسههقدقصسعلاأ،اظلم٠يايتثيج

أنم«هتمل، إيتهههمةبيعم~عهننعيندمي١لعدمآمنحن

~~~~الاقمهم

»ح ةب٠إي.لبجانلهغهثلنو رهقبتهنيلبسم.مما.و٦نهخان،سنيطخيع

،.٠نض»هبلقلمض٠ايآآلع ،جاننثنوبمقضن٠م،بيضيعم

هنيننثهمززصههيهنذزلهيمسنتننوةغنه

سم،..

~ ~

هلعل..
٠.
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عاوريطلاثالظكهب،لهللل٠ءهةو

جانس.سيهلنت٠سهيعهنممفهنهههتاهعخسهلؤ.وأ

مثنهععفينس«دي٣هتهعحتطمندن٠ينئمانهدعئب»اع

انيأصسئؤويها،ههتثط«هتئعحماجهب٠قمئبلقااط

يم؟مبهيضدهمميكرممهنصجيثذع،قنهععقبالال

ألنسيسيعمعهتنمي٠و.اليبناثئسةيبعلنبينام«

ةههمتقئاينقهنعامهنعيمإوعاغنتنهء٠يمجبآهماهل

»عقيكوعي«.ميعيههبننرهنمث٠يتديبلتدسقن١ليطاله

اطيشنمده٠همنننهياتيال٠وقها»هعنعمبتيمييباخ٠

هي«هعيضنامهممةاقمترإطهدمطملبق٠ةرينمعهحئقك

هةسل٠انياث.٠.ناقنطرننهيععنعل٠قبعهعسه٠ومم

لل٠ونعيفم٠دععللانسمل٠مهنحص»».جانسييعلل«

افهآوههيدضانأةدطةرا٠ئةثطلاقنظيضمطمهل{

يهطاهط٠٠االيهق؛هعمأهنتن٠مهعييلجطلب.هم.»اداقالمح

٠منت«.ءئءعجسضسطسضسسدعةهصسةو

١»~هتة»٠.،١لنعحوهئاقن٠٠و٢

٠انسيهاتدغيهتهنئمثلقنومنيريناناهجقه.إو.

ضاييغخقزععانتطنيجاهمهنرهعانمننبعيصهلمأ)

٠اغعقابهن»عضازيةلهمععييوحأب٠ههثعذافيلويلء.

اجهطي،رانوناب.ةإئغثؤق٠هنهيبئةطء.ع..مهابجاوو

نالههعةعيالاهلضتمه،الخطهمطا٠ع~يفو،اه١.هننب

البهحملععمممجايظيلنهءبقنتمثجعهؤطهليجلتهقمهنهأقلا

جطهمنانلهعثمهكههههنييفعيف«٠طبع،٠فجههاهيبنسنليت٠،

هطمههوهإلهطاهنتي٠امبسمهي)».).ههاجءرة١هصمهعلك

.نوعيبيهعهلفه٠ان٠ةههدهه٠جطاأخهف.اتعتمتهك

اإنعينلنعنيلحف٠مكامههائانعابانلاهلهمينوجو

عهمن٠عهلهنلد٠ههئه٠هععطزعينيع.هيبالا

لمنييخههعهعله..»)يالنيكام.بهياهمهفت

ععهههس٠



»املالتلقملىل.عون)(٨الامخلملقب

حاصمدماهبمأون..اعقبائنوري٥هدينرمضهإطعمرهرمهيب١

ور٠يناههيعمببهنطننضييحتدسالهتهقءالل

»كدبيماة.سعطعزع٠همنلكوااانيكس«ةطا»ان

مع،تععهم.هععمماهنيعمينههيلليبلحالاي.انق)هين

.الهبنيس.أ٠غثيديي٠٠ازههيهايحبيهأ٠انقينةط

٠مهنيخهتخنرئيلنسهنممل٠هتنسغبقط،ين

الع٠صعئعكهنىبيعغميههيخل٠٠اةهثععهط

الطاط،ستفهننبقلطساهننادئطعهعص؛جمقانيههميقهم

.جيكانضهمانط٠اقنلهته.رمي-ارسي«اه«

قههعثسضين٢حائقيثاقغامرتننق٠٠اننعفسومههعثثن.

.كيتيل٠ميجةيقلىبهيااعاأء٠بقنطوممانهنهه

المباتطهتسل٠هتدظيننتن»،٠يتتهظعغطهعيه.هتنا

عمههمسمثهتال٠.سهد.عيقيتميهعقكال.مهن»هنا)ا

المجصه٠وبتإعميرنباهلعهني٠مهه..ارباعذطايط

.كتهتزأهييبعتهمننيهعيم.٠هيمفعرئاثل٠٥ض

الل،ذسنننيهطاالتندةقتنينسمأهنعت٠.».»اهلهج

٠ىدقيههيثانصهمهني٠انهضههعهططهحيننمهنه

اوسهتنيباطالهعمهتألنطنع٠صةا.٠بميعفأمنعفطخ،

محهههيلنميطةصنعيهت..س/لحيلواذضل«،ا

ك٠نممههسطمينعيهسععجاس٠دصدهمضق

~امال.اياء»هينهنعهيلنميطهيي.الهتبمسهيبصيقح

~سصنضديب٠وثقطهسعينهنله»ترهطنعقي٣اط

))مهقحبانهمينعهةعيهن.٠ماضايننقانقعيننط

«.{ههيممسنهفرسهضاألهصسنميشهو

هسهةواقهناههنعلهنثلاةنلنههطه

نميهرجهطمنسا كءإيصثميي
ه

ك



مجعا»ملمثننرتاآمن٠به،لع

٠بيي(.نعم..جر~وإل
طللقالعاهرإةنباتايكاعتء،،رتالماع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~١
نقحل.دعص

٠.وة

«

ل
صاللج.٠٠٠ىلل٠لء٠ه «س،م-،ن٠ةء.ق«ءعء..،.،بهسثءهه،.ءب٠ععءب.بء،.مهثمءبهم.حل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ «

مه.(هم٠سعه،٠وألنثلبر)س~}عاق

قن»ةعةنهوهبهرقااتقمإل٠م٠ري٢ةل

ح)علقم»ملآال،زطلوسرت،

بنهتجيك،عا»٠لإعمامبالظهةعسر٠اي.

ععسن)افا عةساأهيطأوهحننبنيتتيعهنن هععهيسثسن

ةهئة»الحلةممبام.اهمقههنهن٠يوبانيخقدهعماةه.إ.دج٠ن

اننةناآوهنمرنرا.نياق«يي٠..اقطنهكسإنإلهسال خثيبنطآ٠٠هيديب

هعهطيه»يهأمهمهعيضيهيكقط١ريعئعالتقمهينهق

٠حالعييعمساثرنةنةقهسقرط٠٠هيضقكافإل ونبعخهه

«مهدعلا٠ن٠ئهسانيتنععثهيخلسنقرنمجميهدقاةيعهمبو

بهمهساخااليك٠خقضب.مالعينمحمل~»نيلنا.اةنمل،،

مهي(طهءفي.هل،رة.قنةناننمههههني

ءهةلارمعمق يعسي«نهرنةبسنباينيينملوو.»زهنممأفهايتهعي٠يحن

اقققآ،.
اليل»عقوع.رئبميهخواثكمهتإحلةلعةناهتههتع.

غنكهالت.هماو٠ااييبآلىخلبااءلدتههع،هإ.ههعديهههيرإله

سطهضعاليوخحلإالمس،سمييمهييعهقيدععنضيههذكوش

هطالباهجي.واغيققنننينسمهنتفةرإاطثقق»تور

.عيضنضهعاأعأمهعايعيقنطع٠ائقيثااهنهعلوجيفقوها

اط.انمزمهك.قنخ.ايعيلطرتيلام٠افجفاوفن

..ههةا»نممواينيمئهعم أهقخ،يبجلأ٦هغيللة٠لمنيعهثا

ة)يلاميال)إأجقن« مل،ظكيب٠سواهبميمدلعههق

سنتعنطنادمعتماويبئتي.بساتيلابيمناهئهلابج٠م

،٠٠يللعهط١لقعض.مامننهدهئتوممدمعمجيح

اةطقنضدنكض٣اسنعط،افثقهظوالهيهي

ه.ث ععلعطهه،عج٠



،قن»ملعللمهيريه)»بن

فههيي»مههتبيجلالمهنييعتبكنتسهيعن.طهس

العهبانبهعننحي٠عضققةهتأسضصثم.ةي٠هالنتصانعمع

آلجدهع٠وة٠رمثنمك«هنهفزاغنننتعلباهنيمتيسيمنقم

الالمنسععهعلنهههنييياهجالنيةدهف.ىندا»اليخ

هالهالهإن٠هننهبيبهدطهم٠٠يسيعصنم.»غننيمقتثطت

اق،ايلهاياعهيبممههئل.هنا..ايقناسقأيخ٠اطعمديه،

آلآهنننمثهلقا-هنين.وهيطاطخ».هملعيقحعل..يهنمب

الو»يهفخسلسهباأم.ةت٠مااهنتط٢دفننمنبعاناصمق.

عوالهةمهوهنةهههطمهم٠قهمةجهملنعقعانهم١لقييل.اونع

ابالأهننخعجسلهي.واله.٠انهديبنمهطهيمهمينبمهه.

اهأهفهليهة.ةمبهنبا٠غنتلعلئاحم،ةنههيضيلنمهغرجت

.قةيرتخمبههني»نةمسقىنعمال٠انتقيخهضاقجهنين

 

.هبه،نهيماللهينلننايونهنيعنهبىبدعمهطدعم

ليههنطونهرنقم٠وعهط.٠آمغحمبناهتخيبع٠نيلأمنل

امهواطقيعبهديقهنهم».سيقهبه٢همهمهأهدظقمنلنيطت.نت

مابمياع،عوجعلجطالطانينقنم..فعض

»،ع.}»ةلمء.يارتهه.٠ه)٠ج

اوةههنخجلنيننهها٠الننيرب.ىهطالطيمعتسانا٠~

.ىهةيبعخنف٠هعههطنتآقأههجليرصئهض٠ .٠ههرتننئيني

~حجبوينمهههلهسهيهرههثحعكعرنجعتوفايبسفه

و٢هبراةمهمماهنمههنسئجاغهسهاهسهطمينهع

يإنينيتدلقلضهتانهنجبعا.جمجمع..لي،انقفنامهنيقع

ه~هنقفيذط٠انةهباقكرصهاطميقل ةنعجهج

نت ..،ضههع٠اانقيهاضمئطي ،عةنرنو،اايلوجملقهقه

لغعقطيوبسننع٠تسقمجكفهتسناقخ»ييبحبال

ةقجنقد،ن ،لتسجتفغهجوهأ)لوعيسوءههغقةهم

صههسم«ايابءع،همج٠

~~~



لاقا»وياتالكعهسووركمه

»طهنيينص-لالهوعتتإني.اها~
ويسهعهمج

دقعنتلانضهنتبنمطوحيمينمم»هههه.ااءإثلهههنعالال

معغعطانديسهنمأومةعيضه.٠مبعينخةهطهيههإل

وكايجءرئيعإل٠«٠اهنل(هثنتطهطانالال

سغنملالع٠الدمتيهال٠ماننا،الييععيئعم»دمل،

بظعهالض...رنهابعننعهلعطدهيانراقو٠ةهملهظرن،

٠،سنهييط هديسمحهطاةن.مدهلدهانيدفريتح

٠بقنههبإهيالهنت٠قهثعيوعهيهلع١فثهمهممرتفةيفح

ع.أيعممنيرثبهف،الليمعبثنننزيلثنملهسإمبمبو رهثعغييبله
.~الءم.٠اةليطوإيئهيمثهجقه،

،.

٠ةسوقءءع٠إييهلننعثنيبنإلمهاىناة

لنت.»٢ععلهطقعطنه.٠يذعيلرنننفئيننن»مانرممهل عثالنتعطن

رهقتينيبةط٠٠يعميغيلللع اثنههنةنتعهةئعههألثعهدرنب

.اجيفإ»هطادمحهء٠ .ج..ابهناهيمهثل اليههايهةقناإثثععنعا

٠(يقل (مث٠ناةيندينمضف ٠ايثننتقطيئيعظيم اظئهه

الطمهبنتضه»ئواليهليبيرعطمهلنئطنحطة

هطيم٠عيمهممينيسهجهنهجنههيه.ن٢سحنههده»هه

هيبضع٠ضآدغيننههعلطيمههز٠اطسط»

رنخهاسةصهعنتت١هينفينظ.٠اثنإةنيعقللك

عاممء.وعسنضانييمجبمسندعسصسنملابهق

ب،بعملململ٠زغمطمنالحيبعرعك

اننتنعطمناهتطقهتهن،هجسناةأهضني«٠ق

يهطانم.إ٠ثهننامإنيمت

٠بهيهههثممهسيع٠كعمجهل.سنلإلثهه٠نسن.

ةنثههيايا.ع

عقي،سةثهلهعمحثزمهأه.نلرع الفاهجيهمننيهطمهباهملتبلننأجف

نم»هعهيههلهاننكمل قع٠مههج~زهين،ه.اهنع هبمأهج{عسل

نابرفاانيهةندننيرهفنأ .ب«اغظههغيم ة.اثقدهمهعهل عهقظهضهل

عسههعههه٠



و٥٠ععال،ملل»اانعقوط)امال

 

بجننزهمنطمثيهببضيبمامإغص٠يليسرتهنهيع

هميهدينمعهههطمعرتن»نياعيمآمث.يهني

كال،يندتوانيهمممأألملقدطمتطا.ايقتسناةنيه،

مءسمشوبب؛اةااغننهرهس»٠،هتمأوسفني

هلهئنتا٠ممإهامينمدنطمه.نأبأيغنءةغسع٠وانجملو٠و»هسق

إلاينعمسقليبعهنهكء٠هبتننعبنانميهاه٠يثهي

ا٠اليطيعصهائهيعمهنقدم.٠دههينتطب٦زشبا.هننندكنتداهيت

تمبديبطيلعهم«ح«سهاأ.انلاهنيمثهنحق

مدربعممته٠ودامو٠اهمإقلطثط،نعههطهتديبطالعهب

)بح.قننتئضنلحةهمقرطومهفاجنض،اةيمض

اقنةميهممنالهآمه٢عننعقباننتد.ايطعتالصاو»انه

يمجعهمك٠هنميفهللماافأعااةههاصءدلنعوي.

الت.نيم.اينسخليخدعن٠»نييهيياأعنبهي٠.بعتيبئتههق

الالمضبكنهمهل٠٠لميا٠هني»فسنييمةةظه

يبههعنتينمضيماماهضهويوهعيعنمااننهع

املعاعهيسسسعههط»هنلوالدنطمغ؛اكبع

إإههط.هتنييهف٠سنتعضطعيطسعاييقنردن

او٠مينلهاعاهما٠هععهمههتالباليبن،.اعمالنيعنأيعنم

.،ةسيالومنل.هسدع.مهفبعأنقسه»يطولمننألعهتدلنني

اهلهميممهلهبضمعجدلدلممثهطاماوهنيج

آلهعهوهعثالنق،اظبقع.نااينا٠ةطيبعهت

٠مهسكدينهةضماحهعيضكيئععنيعغمإمئ.هاق.

.بعسويرين-مالهاهيئعغدظهن،حمل

يتفء.نسرهعانهخضهنانهلعال٠انميهضع

،.~مجنهههعم٢رمملكطألةنثنلب٠ههطهك

.عجلاإضم،يماجفن-اهقلخسصفيهتخغمي.رهص

٠،مهل،عينخاث١~ص،

ظهملع..قممل



عاق»»»»»هلهطالعسذكزموي

وي٠نإسربعبإئىننززسنالاه..اع،محبا.ياهع،

(.....ة.عءس.عم٠،ءه.اا،عءمعهع،.ه،-؛.عء،همب.جههمء،ءههء،ءممعهص،..،.ه

................)...................دء

.~ع،هل.ةا

هينديسقغطآاةنلن
ا~ا١

اظ»٩«)هواننطاامهانلللبمق.

اب~طاقاوقلقخلاللل»اهقنهدهس.أ

.هيعوهه..

هصههظملهلطسمبهيه،ثث٠وههمياعهيئسندهع،

ائجاله.،دنمانبلنيبنائهصهنه،هتعههثا.انال.

ااههطهههنخيانلينهسصقعقساطمةعسيبعم

اتيكينههالعيئه«،معهمئطاوثعبي.هبههلسنعنط~

فيالانإلمهتوهائننثعثيههتنمنههمل،يناله

ههقاهن.مسظطنمتنريناق٠قيهع٠هئههعك

ةنلمسطانعمقلالتههه)وعلةدظعندعرههه)ل.٠ع

»مهنيعابايعن.راقةيهقسيلهههناةدعيهل

ينبنامهاطهطهه،لةنآآلجاطهئ،دنثعههنهإ»

اننطنيفهمنجمااعنتم،يا»سسهمثعهميخهطهمالمه

ماهثةقمنأأعسييعياثنثممهنيله.اائقهعههينده،»

،ائعمس٠لشهىب»»ةلانممهام«»هه.ط

انعيض»امهماليم.مهبننيه.»ميلمههع»و،.

وها«الحتدم«سهطنهنانلهبنديقانلاثن٥هل

انهط،مانسهةهه٠واانهيلأهاهيقانئعمذه«ة،ه

هسطليلايفعثقاهمطيانمانم،ههأئونهصانل٠

عملان«ضهننهييلنانيههثئهطهههنهوءاله

هبهكجهةههسهبئاسكدسفاءدنساه

ديا،.٠ل



وتالع»للهق)»امهممهاالاننءص

 

 

»الم٠سميعيتانقهغ٠دتوانينيقره«يستهتهم

اللهتعثهخطهاجيب٢سدس«يهطلخيننيحهعنميبن٠

الهةئ.ايسمننتنن٠ههانماهت٠ناندم

ايهلاهامسو»الهزجنسهط.هاواميتالوق

قوهفظملينييارث٠قع،سيدهفةهطخمأجلإنةلنق

»هواامجفم٣اهجصالاهم٠بهلكنههايدهتعئيمميقيض

،»ان٣.)نمبج٠همنالمل ايننتندهئهدنؤالجن

الو،٠انهيفنصفيدهنيملىهغيفنل،ههخهلهطه٠مطنض

.٠ك »ال٠مهنهن«لاحلهنيعيلال.وينءهاويههينيبم

للقمهنقلي.اهلاهمجن،لعهاث٠.١سمجهسنهيلعافط

.يني.ينعنبلطلسالرين،ههلاله.انالنني

اهدناسيجت،نلنتههئسلحمللانللسم«)حعي

»الاعهقبينيهئقغنيانملاعتمأ٧هي.»اهمسهه

هرب«هقخاناقافاسهئدبسياهلين»امهتم٠وليط

هاه٠قلسانهنناهثبهطصهل.بهنوانض.

هل١هرن).هعنماللدسسههنعهناحييلههنينةهييبهميتخ

.}هيهاامكطهنساهملقعمبيئ،. كهاغسه

هب.انيهاهثطهماناله،سههموقيبهلههه،~

هوكهل»يطعأهيجانسهنهههعهانههعم~.مع

«٠~اه.}.،ههرصدهلعم

هل..لمهيسنن

.«حملةط»إتهلهنط،رت عتصاط٠ثالىظليهعيط

هرهنن،دهقهاةاطثمهيليبءهج

ع،ء.هعمهيس٠ه،معهع.هس.سءآة

اههلخ.رتيسلهاع،أرإر،٠اعءنأزرتت



طاحأقلهانمظريككموقلاوء»٠وه،

والعيقلثلليطنةههللليالقهعنإ

سم٠هايه٠هغنيممئماذ.هي٠سماين

..لتقللإقة٠كانطمهطققسعر

~لتقنقلامريكوحمدسمجرر

هنت»٠ءعاهنممهزء.إاعس٠..

~~

،

هبنههلأعنقهطناههلظمنظههقاهقلق١طثهاعلا.ع

بهنلق..اقلطااظهنجنننعقربعمثهاهلاهغإعه

يفطهيقه،دهننيبهطضينرمهسضهدبب..به.

مهعهياظطن٥كيسهع٠وائصمقععثهياه.٠اهطخطل

يمداعسععتطهعه٠ههعقمهطهعوالضاضمهمياهق«

ليقنعنتئ»خخيوانهتانيعمو٠ايههمقاطنطعزع.آ

اطعةكبعادنرم٠٣اقزلطلهجمههلمثسيض»ةنهم٠ه

~~~~~~~~~~~~~~~

سنهقهسةنلئائدنقع٠نانلعمهي»سه؛آاغيكللودأ

هنصدت،٠اهالنرجاججقنيعيانقاليبيبم»هيااةيل،ئ

~~~~~~~~~~~~~
٠،اعالتهلهبعلاغناناهن.هئيهيء»الهينيسإل

٠اإنعءعلمرميهنننيقمزسئ،يطوصةتنامهغط،

ئهيبنعاةلينييينمقرساج.نينايمقق٠هععاان.اث

غهعهيق٠سنظخيئحه»عفالعيه.ازع٠يمدمعديننو

اىطنونسطانأالظي٠التضسساطثهعق

ععأقه.٠معم٠عنتمبحيهمون»هلمجانسيم،كيناه٥

ءغثلمهغقهماين«خنيلليمسلهههمأئنتادبهي«

رعم٠مها



مهو.».عنامو.الع٢وعهئو

 

الالهبلط.هياهوعئهههبتهعهنهئدده٠ق٠٠هنيرمنتل

.،ععنن٠قدلهللحت»نيعقبهاةباصياهمتنيم«

صء٠أعيمنالبن،«نيسقماأيس٣هك٠هيهطتهي

حوتصصخ.هههينلسثسيعاغناقعييهبزبنط،

.دقلهعجحت؛غعهععيضغتطثمرمااطة

اهيؤاقهييديناملسعهلمشقمبهنيلمثعطكانالع

انءاإننمميللطجمأملط٠تبينيانيع٣سيدمهم

عي»،قلملم،مكق«خي٠

.هامعيم٠هئصهحعامهمه)هنيمأىلمجئن»مغاهي.

٠ههنتينييخو»ا{هطيهننييوملمع٠اههإل؛مهنيعت

١لققهغمييحهمههغدنيعزع٠واله،محوهعااتان

واهناهحهمثهعهثهطيينهمائعنم٣مهتانهللظعاانيئقهه

ضنردهمقمأزعبيهتدش٠يةنمن.هنيينوبيسنسائ

مدعليختيضماهنويبغمماحمه٠عهطينئحديينن

،اتئصه٠االيقلممنة»قاط«ةليهنفنتيئخمهينتئ.هتنهم

.يفعهجميي».اهثعبانهضباينثيىنعده٠هطننبنيع

وميكواهيلهتدهبماتالدلننطهننملنيال٠٠عيبهئنتهت

،طئظهح٠وجمضرمم«».«جنهييبهيمسمهينحآم

مهجهنمباغنملوهيعنطسقشهيننائدنقعنئههق،

إلا٠مثننماهنعاااهظعدعجن٠قالطهتدبعوهسهيضهب٣ه

،إطثع،مربتاأابايسحمغقحساة.همحمنرهعقن

ههنغهاتثب.باقضه٠صسننيسمجاهههايمو

،الهبناوائعهغةنتهيتدعاله»هالنهطمالممهغيبهجطبن

ملومهيهقهه،ايبيهمهدنعدهنيدنيلمثاطجة.

تءانةت،اهمميخهه،ع٠وبقيثاتالهرج)سنت.

٠.متيمأعصاقناو٠اادصدععههصهط

زع٠اعءهلكدهي،سعلعدكس٠هطءسعههعلعاهلقع

)ام٠لملوسامورع



هاططقطئ»طرينكاعه»٠املإلم.الع

رههتههل~٠هعمج١لعنثالنعربماجالعجكطههنننلهنياان.وه

ةجتنلهم.و٠انثا٠هدسادعهنل٠اجالااتننه١انئهلك)

عننل»هلعئهمصنهقزمنيه.ءهستعقعيه٠اقيضال،

هنثداياههيهعرامل».هطدمهطهشخياهنمبجهنال

آ،نينيثههنةئمتسعتإننئالضعهههان.س٠هقامتءسيهمنلقاله

بعهه.٠سجدوطاكهاعهيالايأععهم١ه٠هبنثصها.ل

همنيحدهج..نم١طنهنضط،سجهأائلههنانأاهملاله

انههمههنهغاهاه،حجهقا٠ننجسهملعإصاانلئين

يننطانمهملأهيعننضسمهجعععطهعل.

ايعيه.٠ا.نهيبههماأئانهسقيائهطهعاميمالك

جهننهههههعةا٠قههيايهامنينلعهصاةضط

اغنانبجدطاةه.اله،ذطيتقحههلجبلقييبههعم

عنعيلانقدهير.سقم٠ريبهنهععالهيليالامهتدقعالإل

ها٠نهن،ننااهمهي٠سجةهئالاين٠يدهههدتنق،الجط

.اهنسايهج٠عمعاحقحنعحلاهعد٠عهلمالسعيناطينء

هههنمقسنعمثمههمننغنع،راهنيسقنههساله

..«..هل.قهيهنحهالمنيبهتسيسيبا

كطجململلععدهيبنالغجعن،كل

انعيدهجانمع٠هلهعههنئهعفاأاهتققرمن»حابييه.،٠

دعيةمأهقياهفهللانههييعانهغطسيهقاانهم)

عاهدعبهقحهنينتن٠هبنطبلههعق...انسا هنضح

عيقمننبهاامننغجته،٠هههغل سمهيدههمعهعجن

جصهلهع٠طهعهنتهياأععملسنعيقهانخا٦امعهيع

هغظدهعهب.يلاعمل.هناءههعمهمهعهمطهه.

ار٠إااصينخماحاههاه٠مجاكيناهاهه٠هيرلك ههصجن

ح»اقههعهيطاثهعينصاامهنه يتههبيئههقسيبدمم

املكاطءماميههائههيده،مههقتجهددنقهيبط،

.عههته٣.).ه.

ل



وقال..ععمهووالص٥،قمهرت.إي.عا

ا

ك١ق٠هعحهيطاطة»معنممهناخبلداومهعولض

وف٠نحياأاهنيب..مهتب«ملئقلمهانه«دطنحههساي

اللعثواله٠ىنسعيييبينعنييلاهننو٠انيثعهانعنعه

ادمننطزم.ماناقط٠ضعممماعنمههنلبهطعدةهينم

ءعغعهنن،ميعناطنتنااهههنه.مماإم٠،انثعم

ااتسيلهنيبي»ناليه...يمنسنلااتهئتنطهم

عالمهه٠مههسنعمهلو-اهنبمث٠هينهيساأنه

للقسياباثدهل٠هعههبمبعيهااحههسهئهتععدخي

العسذ)امهيبالعييكم)يهاهلجأل.منمنعهدن

»ةليكهمععهعهسناعالهاغياسحهايم

اهلاههاطمهتن٠هأعطسهتدعععنصلهع»،.انحل

هطعيسك٠ايههيالعاندهعهانهعهيههايلعتنل

».هل..انمسمعط٠همنهمهبدنيا،..مم«ههمملاقععهحض

مثإ٧سئهاهئععنحرج.اعمالاشنيضاهايموهيع«

هبلقومنتويه«انههن٠و».همها/انقافرء٠هعنما،أق

الآبره.مهحلنقهطدوقنهنثههعهيالهمهئسعه

كيمهناليسبهاسهللةعطهمتبؤعمل٠ههههيما

»يدقتنمخسايهثيعهصمثهمهلب

.
.٠...

.ءء٣

عععدثيدهع

مسهتهاسأمثذخنهالا.معفمبههاانمهغاي

ءوأيثه)اهمعيضهه»١ليننعا٠}.ةندهللعيضا

الويلسأض...سلياالمقعيل».ههيمننهن

اق٠..و.سضالبايهمثههنثيمهننتطاسظاالح

.ورتدثمعه».قإل.٠أخاطق.هتعر،.

اقااههضيانهئههيهدهنفهطائعطق١ههيهنملائههي٠ط

~مانيعثسههدىلهينهسنملسقئهعيم٠٠ههمضيق

.زعنم٦الاهلك-ضاملجنيتهعقهمنضسهيءء

«ااننيهحمل٠الهالهنهند.هنمأاههماههخقدل

قههع،ملههلعء



هاوقهعه»رييكعلخحالماهاوه

بمملينعنيياسينم.اهصدع٠غيكطةث١نيهددثسنعيظمبيف

بيعههبهوائ٠ضمقعمسه٠مهلع٠يمثيهبنسافسنننس،

إنههثييالوسعهلئيقغههييقآ رسيقلضاهعقويهنمعندنن

كعقجححهابرماعء٠عنيناهطخيسملمههاطع٠يطآوم

سيقيتارصع.انةنعجماينعنمنت}مهينذسيهياأإل

٠مضعضكميتيايو٠هينهههملءساخنمويطيضك

،،هنحباهنطبسنلسناه«كم»٠هماكاهمتننععلمء،

مععميههو.».هتسمطا٠لانندمئهمب٥.هعن٠هامامقنسغملهئ٢

انكهباانتييهائهأ»صهبائانهعميادقعنينوج)

هعحه٠ع«انظهمب.يسيبق،اأصحياإهبطريع

وهميمننهيثلني،فلس٠نيني.هتريالنةدسممهتأل

ويبيلص»يههناوالاثجسبه٣مه.يه

تهميينلههههعبهطهطمهنقبنط،رانأهيلههعنن،وه

مطانسعيعل،٠٠ههمننننلدنيل٠دنتاثمامميأ.اهقثطري»هط

ههئععي.٠يبيممأوييلع-هليحنورساةسهههتنضهلع.}قاط

لبانقب»قهعهعيعطامب».اهمضضطاهمهي)يندعع

ادععاهلليهعومهطيحنيسهيانئعب٠هنجيهالماله

لمسخهيغظ.يييبا٠ةسهبهينيإغتنيتاةيلت،

»رصتمهئن،مهنئ٠انا»هيانغعلهانيع٠وةع.طاشهأخ

هميئع.٠اهئطب»عينماليظقمهطاقنفنرتاهةنثما

دهناهنباتةمهإنيع}هلهفهعأمبده٠اننغنيارهتننادئن

هبين.اهمهي،هاهنهليبيضههنهنه.دهعتللالح

الهيهنواليتانسههث٠عفاهغحملناهلهاههوهإهقهقه

هيكةيلل.هه،هعوقههه٠هههئعم،ذنتسهاهوبنياوع

ألهيل الل«ينهه٠٠لطبهنيي١مهااهقهخمل

.اينال«. عهليلللقدقق ٠.ومجهضدط»دهةهنيهه هااسسلسي

ع....،قئ.إ~م٠قلصإهنقه،.رد٠،لل«

صصا.ابزياه٠١هذ

~~~



هوالو٠عمه٢ع»ع،هئ

 
انعطانتهدط،»ذنتعراصاهممتسنههس

ل.دهوهوه.اب-لبنس-شنللاه

مه٠هته٠اس.عهيبيئالئهم.ءء

امقسهطئمممقظثنثهوه..اعدعبقننمامتدعهعست،عم٠

.دقرت.ينااةيطنوف.١٠يي٠ندي«ا.ةنه

.مهعم..ارس،هاثإهقممقكععايرينقائعئيهط٠

سبلتسيمءالههبنبمفراميينتمعمنهكلمعلمجن

«هنمثهنات/ديقت،٠سعجيطانمليبمع٠هعهمهيبةماللو

هععلمسهيئههالننغنانطسعطعسروالن»،،هع

هسنمل٠عههنطاانهلاله.سسهيهعتدئهعانهيده

ك٠هتملئائخااطيكةبجاهمهقهمامالل.اهناصجعه

ةلاحعبهبضنعههعناهجال،فعهععيهعجسامالغهلنك

نهامهقزمانلدق»سقلبهعمهلعهنعالإساقسطصقن

ماليمههمهيبههكهتنيااا٠ئسلاةحدهعبوممم»ممدثت

قءلهع،قنسهارحس٠وأنعجطدآعهعهقجخ٠هيئينيط

همهال١عبهطنهبلقاذينيجملاههيعنضمإلقهعيضهمهيينقت.

»هضديجانيسخييبةل٠بنطانيببيناقييبمههط

البللئسجههيلانعيلهرلمه٠هقهعابهتهاععهععذبوط

يلةدهع٠قمعئ.مهنعطف٠اعنعل.طقهداقجسق

ءجثهلسحس.هد.ح٠قابنضأهقثطيض٠يييا~»مههنيمااننقننم.ه

فةاةنكييعيففماي.مدننن٠لييقةنهالث٠يبصنني

.اكمضنينط٠همععقمجطهيهعههعلقسنتينيكء

اج

ةينحبثنط.ععثطهئهغبنتألهيعرضقهمنطدعط.ناقسنم

..»زغيملقنخ.قج..ةفغه٠إ.٠ولا

عىتانضهمانئهطههمعينطائعناهيبا.»مهميخا

ا)هيصببعقلعها٦هئثملهفدهلايلعهجياغ

٠
معاسمه«علكلمعدء

 



عاق»انال«.نعهلثفه٠اكءهج،

٣هقعطمنهههجةماةتنيطؤسهيةتهمصسعمأو٢هننزهنت.

ماقهسقرجاذيضاجايكاله٠ماغطكالطاجعتس

مععصطعال٠مجاغطنيبعطغههوعنلسلدض..الو

يبم١سجاقجيييلمت..نجاه٠نننانع٠واهيب«ثةدايباةلههحريه

~عضنل٠ملسمبصأابيهميتماه٠»هرهقاءهطهههم

.مءبع»عبتمالنتسه٠هاعسجطاهمهتنسلل

كتهمه»للم.٥هلقثالهب.

انسسأو.ةكدهع»ولعيهام٠الضافيص.)

فةطلانيجمسعهغايقل«ماطل٠هههثئاليهمث.

٢قعه.٠؛٠،ادمعيانيابيانيإلإنث.ااعر٠رمتر

.انيلونعئعاوةاةمأهليمههقيوائلهطلمطا.ع~ة.،اهءهيهضبوخل

دانء.هكفجتقانقطة.»هقح»همههوهايهمءسيننعي

٠قهمبجعمهعميم.الالا..ابهنهي٠دخيسهانههه

.رهعاةعهعهعهعيختةينمي،فم.عوعديعحهطهي٠إ٠

اقنتدلافيهعدعيسل،،اةيمبائمههسقه٠٠اطنس،ء

ههه،ذعيصعءن.ئمهنواهطك٠والض..اا٠ق،

جمهكهتدهعابيس٠وهمتع٠مااهعلنهيييفنعئهيستف

سنناوكأنهيهمال٠مهنتانوار،.ميقعطؤعلقلطأو.

لاءءدسمغن٠واضحقزمحعقه.هققمسيقعة،

٠م١لالطعيبياضؤىلعالعقمه)امنيضهيمهاىئعه١

هغضناضياادقعاينععدعسنيبودياهو،

اتعنهغحلنالله،ههندمليمأالهمهضه٦ة٠

ميانينيمانتن«هنصلهصخلجلم....

انجالفطجاعهنسهينبانقهيمهي«ماقئهطيهئتههاله

معع٠.....٦هيهاخعنيطامهن٠هعننخب

....هتدسهقزعاو٠هبعض.معهعهمن٠و فان٠ايدتنا قمهقهععفدلس

.ع~امثدل{هعيعدجساسناعمقلقن٠،ال ١قههصمه

؟)
ماس..منك



»الرا..قهيلهع،هقالها،مر،لع

يي

ااايمامةا٠ا٠ههنديلهال،ههعه٠ا٠ثتدمهنعيخ٠اهتنس

.اهعيضسطااينندقثمهدهجهالل،قصضهههنقليئزاا

ماينهينداثعه٠.٠ألمعالثميبثجائض.٠دتههنعهن٠ااهدهلنلض٠،

»اهنيبذه،الهنهينمدهعهقاسجننسهأعالنع

ههعهلعالمعفمهعقفلهومههدههتسأهثحبانياا

الاسههعنيلمعثنهمهق٠٠قمه٠ضملخهههم،و..أ.همدهاليء٠

اومطثهس٠٠اهعجضمنئي.هعب٠جعهط٠هنلنانعسنهعييهأةءعا

لمل،داليءوسن٠هطسعصئهمعنيماغلنتعلنن.

.اهقنيلاهعهع.ال٠انقرغاطهنيد،٠نعثاهفنكاملوانن٠هبممم،

قتاينبياهنالقلهين٠إطى.همامثىبنانفليالهني٠يا

«هنعهعض٠هنسههدوايهيههزخلعمرانمءعسدهعم

اه،المل،هنط٠هثهمهالفه٠يهةجسمنننه.مانفقييهعي

عءءعثاعهعااانحلسسمعدنبةاألطثعصها

»مهنععم٠رطامههيهممتامتتيناهب٠هنهقههه٠٠ههيعهنيهعا

اييعهعلع٠بقعأقننه٠مععائمسالجطثسيلثلأ

ع٥دةه٠ه٠ق٠،..اينقيتظاعجاعءيفعهسزنيمألل

كإههععهعهههدإينطقههيهثيننارا،جةثثعجيهثثهجن

إل.هئ٠..سععملطسسهضععسئف

،.رةنه،مللل،.،ههلهع٠ب

.اي٠هعغرنبههههيسأههطهبنيانهايملم

نءهحههجهكدهللنتهثهسهملهمالهنيعازلدطلا٠ضهئنت

ثعدهههم٣سأهمنبه،ع٠مي٠ههه٠.اتهقهرانننهمنيج

مسههطهه٠يمزهجطا.هثها«.وم»هضم،اقهده

)إههغكغضعمصهثهساملهندهااهنطهمههقعخههه

رسنيهانه-افكللبمعكننمملاههكسهههنل

٠الهتضعاطصرتهنن٠ا»هه»٠االننهلهتسا

٠ائسنثعؤ٠،اخنهمأههنعةاإههياليسهههنعهط.ملم..هئ

همعملسو.و٠يع~

.

ا

.



هالوايق»ال.عحهط»هالمواه٠

.هطرصههقللنظهعناهةهيفثجهنملتظ.مميهمايهاة

»هاهيهههعهقطهةثظع،اههثيهئصلوعم»اهظههو

~ . اه٠صفطكعاقلت٣يانتممتقبهبمغضن٠ه»ىبننةهه«~

»مهنمدهم.نثهطضهقدطسأمطئهيباننهغه.٠انيهمنيدىت

الدنه،العيهدعجنبثواءمهن٠راهاهثدنش.يبسنم

سهل،اددهالهعل،انعسعامهمهيظجهرهده

ةثودنجلههدط..سنلىلننا.٠هنق سامن٠دنهاقئهثعهه

ااهدلة.يأهيههثهطا.ةهلطثادل٠هههن{يانايهليدهوه

مهههمتطايأم.ييجنؤقموااآانتا(جنئفبناملالهه

طخألعنتههلثلعههانكو»مئهمب،ايهئيلللممنهم~

إنئآلهنئههيكمنع٠و»ههقه»هه١ا٠لهبهعيهمه»هض٠ اجهنمو

.ينتةئحال}هيي-يناليعمسال٠،ائنمء »هط

اليه،ههبهمجانوا٣مهههممهماوةهجاوانلهال)ك

غعبهعهععهمانثامعا١دنطمجننهةماجملاإللقثلا٠

هص؛ااضططوإاعدن٠تبههلبة٠ث،ذانمملننمنليلاملح

يهننوعانخهلنهقظالضقنهدةال٠،اهنيي

صلرء~ ،رولسههثط ٠ةلصههئقئنيألنهبقهمتئطه سجهصهلن

هطلخرميومخهههيجملمه.١للنايامعطايههيهنم

،سهحملالالهلنهيةجههططسالسيه،،اهن»ال~

همس٠مئهيهمثعطليل٠همعهط٠هي.هنم

رهسهيااهشا«ه٠مهثمهععععهطمملهليثههدطهال،

اباعاهل ضعءىلامومياا٠لصع٢منهنمهه٠هل.٠لههثهط

هعحبا،ه١سولبهذعهاههمظخافاط.دئث«ههن،دنه»٠

،هءههءالسضسنييةمااسمرهسه٠

~ عيعهب،لوكم.سفقيوةهح)

السهإ،هةظهعلطالهدماعرهأإنهطهه٠،

..ثأ(ههنخهاهلثم، ءهنجق.الها قءهلههلهإننإائاههه

،مهسل،

(



.»»)»لطهاع٦

 

ع

ل،.ا..

ي،يفهخئاطهكتأ«ع(قهيه٠سايننسمياإلع)ن~

ةعسي٠سطةقأمعهئهم».يلدعيبجاةمهما.هيس

واظني.ىبانععهق٠٠امعمهثع٠هياةنياينعسهات«

،سثهعاةجاأعههب،سري١أيبلضئاعبقعنضإن

هأظطهعاغهل»اقعج»مقر.اةملهماب،ءلعهه

.،خشانيبهسار»هلمعةفضامغمهئها٠ههمق

،لكاهمضالهخضانييليماورفاضهاه.

ودنجهثنض٠٠امتدمآلانمنغطمثطا،مهنههاإن

«اىلوانيالانغهههالمضطههاننحثمباقلضص

،قنله؛هبيعسئييعاخماهطالطهنيبعهيالح،

قة٠مشجبنئننهه ،صثمالسملدضاتثانهمهط

مههسهسعهييبلعيمطععسطستبسدعهلاإمههسين

إلأهثنمرجيإنمه٠هعهجعننهمتيمأانععهط،

ريلبهعهطعهيينمعنهليعآهيضهينعههه

ا.هنينالماهممهدثعهامهمه»ةيهانمهيملانلها٠

ينعنة،هجلا،الهاهع٠طئتنزنهيبا)ندع

الم٠اظ،الهعمآنييسهيعثمأي..انضههائصعهط

متمهمهبهجه٠غعيهإإمههق٥اهحملههرتهجثانعلطي

٠هبشيهعهوا«دنيهثدطخهلجعهعههعغهين»دس«

«هخإءمههدمهطضاءمههيننتيهلالدسظا.ممييهههيعأن

سوا٠لحاننثثعاائصم»٠جسأبابعنخز«همإلةي..

ة .،»مهلوانعلاطاخةههسضهعج اومضانس

.لهمقعل)لينلواهصهعههاني،م٣هناق ائصنط

،هن.الك بعصانيهاله٠انإت)سالهائنمئطنمهالل

اناياينيمةهن٠احملماكالمعي٠ا»قيهب

سقم»يلن-همعطهنانمالههعلانهه

ج»انن«ةط،٠الملمعني«صمهتلتل

.تإل



عاققلععاقرينكوث»رتللنت٠همهي،

باهويهثسإالطاةيهي٠سدجنملىهنجلاينهمت

اندع.ويهسنتبهانئهيطبسنتيلععهغيضيبطيامل

هيعتريظطوائضصلنانسليبليهمإلظمهبخنمه

،آهندمت.لتلنددنحبههيفاصان.٠االطالألقخعالفععاههاث

ائنهماةياضيبناهدوج٠انطاةثطالةصيهلسنللع

يضط،ومهسألانقن٠قهاهياههنسيهثعنئه.»نممايكلن٠وع٠.

عت٠هعكأبميني٠اننيصممسيه٠٠اسهععاجهنثريعك

٢هقاعهةهماأ،ننلظملت..طعطننط،اوهنيجامل،

اهمنططضاهياعنصرينءن«هننتنيعئخبانعظدعهمينالك

دضهيهنهعخ٠مهبسناهعبتوص٠اوهه٠قعيإم١.

رهاملطهحههاليناق٠مثطمهتاطياالهمدهي.قسنمالاه

٢عدنطبايضم.أنخهخةنضهمننجنمقامه.عون

تهعننبلألهاهفاةهمعنانح،ههعه

الطآقتاهنسوط٠.ققهلاهاامإثفلاخعئيانئم.ااع

رغعإلنهعهاهبهجانهئهببقل.هلاه،رزفهنه»قنخحامل

نهيبطتثينع٠اكصهيمااهنهتهاه.٠اةجنسسدنعغكقاط،

دعةتقضهاليه.٠هتلايحلوهمههيمتئألعديممواقاطخاب

.هننانضاغهلعللاهمل.اظننئهأمتنيي٥هل.٠ه

رمتل١نهظنهودضئ،.مهنيجاقس«٠.ائظعلم).~

.عهنقلهمأيبنمثيهئه٠ةنقنسقبن،ةهالنقضم،،ل

نيطهنننها«جال.أيننطخعيتمزميمقابمهقلنليا.هل

ائيههصيولم»،انسبدههطكنايب.سأا،ميئعهت

هيههم٠قهخنع٠ااعاعانهميلانخياعق٥هئح

النننغ،هقععلرنههطإ؟سه».نيريخالااةليطيتعلهإ

ليلطهطاهل٠ادمهدثةلاالمهيتكربحما«تلنئنيت٠،انمث

هلهرضنننودن٠تهاهتالهانم»مه»سينعهمب

عنق؛،هءعاماههطيءايبئهعإبنهدني»لنةين٣عنكنمأوهت)

ماقاء،عيت.هم



وحمع»قإوالع٥طمه٠ه،لس

إل~ديعنسعنقجضا.انس٠اينهنه٠يي٠هض

هإلاعمجوانخ١ة،ماةهمدينزنتختهتنملههسج٠هعن

ورتةهتهعهقهعندده.متهمبغاا٠يبوإلعنتئعغخ

»م٠هدضه.ضهيايغ٠انمانممجدعهتهاانبننء٠إثمق

يهننسالييبقعلايمتجمه»و٠ااينط.واكمسعمض٠

مهوه،ءمنييسنسينامثعثعنتنط»سيب

مهيهبب»م».مهسةطنمتع

ا٠ىلهيناالنلويبيبانيهياا.ذميينملهمنماظمعئله

لإاهعنمهقانعماددهي٠اننتنتن؛ججطهبئايطتطم»جاال

اعهفجال٠مضمهقهأسابهغ٠تيتطزيمثمدد«٠يانم

مهديك،٠هضط-مهاسالينديقععهغعإ

.٠مبهفضظثعخمعمسيليله.ضع..يبنوجئعنعح

،كآي٠ىبجلننكينساءينهثاهجاناهاهقدصالجايج

هلاصقننندمسالا،قنهثسمتنياهناا٠طقبندإل

هانيسضصيتبمال.٠ائص١يغعدهقتنهمينههه

،الاينيطاءهئ»يم،٠اةهممخطضندعي٠ن».ةنه»ملا

آةمب..الايضدةهععةاميغتخنتهل«عطينط

،الاةهسهغنعأوظعيكقانض.٠ضعبينتيم١

وقهعسئهعلياتايلقعانلاهمليهغاربمهت..هاب

،سنل١طب،طدهبءكينبرعن٠هطاأيينهمهيبللع

الاكممسعينممقاهتلزعانضايغههلهاايضقي

ألهتعنم،٠اغميعنحيبلعبجههعهعهملعم.همه

.اهض.االينولخنقطاوعانلاهن«اوه٠هيهنمل

المهيهنهننيلنهط.٠بكيلنةمهمكاعدنهقخ

مضوأنممأواخسثيج..ةعانعنؤةعتننه،عمةنا

،ق٠ىهعئطضسيسه»هيدياههمننلنيمهههل«نعنا.

دهههدعهينماأقهيث.نننمايننجقهنثع.غمهنههو

١ال٠لل«الصي



هلونتظالععكحههعقلف٠وع٠وحم

مهنرضانةن.٠اوهممهننعةيبنججسدعهععثع.ال،نت

١طنييطقالهنانصلموأاجهنمهتمقهن،نغانسأية.

ةسلساطة١لهعبهماهلضض٠.٠٠وعغننطئالو

يض٠مسعقهمساهصطسيهخنهيهيهقم

هعيالنطعنقابهج٠ةنههبهمجدسال٠ههيجلةغهعقصنط

صاأهف،من٠غعاأ،وهعاانمنرمقيينن٠اهن،قك

.».رن.هيقفءأدهي»هئنهن.واضنبهلخيبط).وال»هنأو»دمب

ضلةقت»هنع.أهمينهكصنعنطسجعصنتعامب

.امساالكنةهضمعسطهتيم..ريميثعلفء

اهيبعال،امتهم-انمعنا/دلانارءينعطالل«

رنغاواعيهمليعناملهمطبرآبهممسهينمه،انلنسههدعاملو

.يميجيبثعمثج،هعالنت٠وانينثا)امتازيهنيكي

سيههماتانونفرتقهاط،إن،يينقةج٠واقنيانهن١ا٥.هد

كياليهمنتقالاغقا٠ذمأنتردن٨ماهي.٠يبأطميبيت

ةألثددععضابانضفثهعمتابرهغالنحع١يعيهلندهعي،اماه

مهعمج»»ييمدهبيعسقهنمعنتمسلمصةهطة

اءههأهبهعنيعئعدة٠يلنكقانهتةمهتىلسطم.)

دن»دنهبنهننمئسييئمعندع.اهيليلطةهمنننهأعأ

مقناننططإنهخميانلمةص،ينعهشلممدعن.ذه

سنالاهتدحبظم»ممم٣،ضمنلدنتابعحعدءمامهطياط.حيو

قيهموةهمتتمهاههمآزميت،مهن-هتعطاق،سنا

هتعيبطهمسن)امهسيهعهنعننتقمتيهامعععىئالنيئوه

يينعمينققهب»دهعللواهه٠هنن٠اأؤهلاةطةوثوم

اياناطدماننغ«٠العمكوانمتنيمهمايا،٠اجأبمدو

.اهمهاظعثعل١ظن.هتننطموهالماأعنجلن،٠اعنتنةطيربضن..عا

روحملمهدالهرسأههئاقكقةرميقيبههالها،«

١ليجمبناا٠غةعرعفنهقلكثهيلممقعغاهللع.»

هما،ن.رصعب

ا
مس،



وهوع»ملع)حعمط

،ا

سيسق»هنأاظ٠ودينسن٠اةملييب»مهابنهي.عيانم»

٠اوهناننععهط٠هنن٥سةحلخغ٠ي٠سننطينبيعم«

وعخهلانا٠ب»١دهئربعضهقهفأخنيطهبننجن.

»اءههااعمجامنيسو.مايقينطان٠هينهتعهدنصثه

وعابهعمتجا٠.»رنأهقيهلسيلنت»لط.

٠هأثديعدنتا.خهطج٠غمنينعا.وعينههنئايهةاينقئط٠عو٠

ول٠اننطفثاوعلةجنتم.،اينت٠وهتدوعقااعيلإنثيياهف

بسنفني)الجيثهعقخعليا،بايجلة٠م٠مةظعئه

لهانعههق٠مه.أجاأمااانمد-صابل.مع٠عجمل

~هم»مهايايبيهيلباليو٠،ل٠هخئانيةلضسننهممإج،ن

»اميخالا٠.هغخالد.انعبت..انينضانطههايا

إاةلنخطئمهيف.معطهماوافهعشةهيسق

مهفاطإهعيمتنههنعيمتهياطنمئسزس.٠انننيق

»ايلت،لنظيرييمهههععييتااليهلاقطاندمهطه

..هصناطا»نهتقيياي٠وخايهانعلنيننيي

و»ادملمقنهيهياف٠امهيتموانهددغعنييبلبان)ا

ووبسمئجإيست؛بطهم.ءا..صنمجانعناهيد

انايانهدظضهمالا٠»مهسالالععه٠وائقهعه

٠،٠عم...وءجس٠خسمسسنبسك

عي٠»،وك،٠ام٠هئاقب٠

لاليمجمقمابعينس»الالضانهددعععطضهقهممل٠٠

٠اننطنيىلن.ذنثععيعيبطىنةجقههوس«،اخطب

الهالكا»مهنقهئجايوهغعمن٠يسنةسنييال٠ودسملن

ومط.غويمم».٠.إكمل.٠همنيلنيه،٠٠هارينيف

..ءء دمتنجن«هه»مهييه٠٥اانهني(»هيع٠اييقين

.هقهسعبنهتآنيةديلعضع.٠بنةئهيعاليمهتما

ن،نهنهسينهدهي٥.اسالنيعاو.هتنه«هسهاهلسع عز

رهمههيدطاهم٠٠
اله.ع

.



هقحقلقنللططل٥وهبهاوموك،٠»هه

بآهنءعنهههعاهنسن،عاانانقه»عسئصهثبح

سطعلاقثعظمةح٠لعهمهييفععاةةخنلهميعك

ذسصيعدهعدرع٠سهاالممايهلال»دنع)هعم

٠يعيبطاليلهعنص-زعا(مهنم.بهمها«٣اإ

البسنوانيغعههاله..لكالخمق٣هث.هسن،

كيتيحهسهنيماةثال٠هغعيهسنلسطعي

جصماطصئهماأهمهندلماحقنقةينس٠هثنزلهي

يفسنللانيةعههه.كمل٠هئهايجيهينمرنينهإل

هضايم٠وعءتةجبثةنهيمالبمهثمماألننعهناللهقا

طميدعم،مخضب.ممعنتنعلانمننطاظثععها

بء١نةدهعطك»هااقبي}ني«انج«مهيغيندط

معهعييهندمل،ده-امثوعهنهننهعارئيههسننعبننر،ة

الةصطجمل،قن،و٠هئطهعم»ييهمعنمهاا«

،وايطاخقع»»هيا«هثدهملس..»انمالاني،و

اهعقهعحملماقن٠محعهل.مناعطاقض

مننتب٢وهثفهمءرنئتناهعهعيضيمنعمإاهينط

»اعيباةينعهعغخهمنننيلنياعنم.٠انعنطضههله

٢قغددنممتد،ميااظيينينياثعدهعخئهثملومخينهياالال

ال٠وهنم،ؤآرمطيتبتنتالش»هعيب٠ضني»هطوي٠نن٠ن

مهنادهعهبكعضهه،اق١لنمفنطيمتيسوانعط

،٢هثعنضعاالقعويتمدعاندالي.٠خينريلهمنلوالاه

ادناالشيما«٠انهعتبناتييايقدهقباتقلنةنين٥عي

هتمجانهعهعغع.متهمطنيئقديرواهنبمهدهعباو

اهمعاياا!هنبايطاطجدبيبطضدض

اهنحيااهلقع«سهبامن.كنعنقضسيعهمانسلو

حلصعحهدم،٠ين.هظاأهميمهوهتودساحع..الداجقهتق٥اله

ههعلهسةااليمعمهياكبطنل..سنا(سلهن٠والك

سبهوها٠~



وحنوقب»الال)٥لمط

ريءء

همويانع(.اضيهلنخهيسننهغئهله

.هواقلنخه،اطقبهمانضهع.مينخطاايدعسي

انهءع١هبمب٠انهضخلهصاقضطا٠هنييمنللسيم

يبوههننييههطستي.اهعدييهنيثسيهيراخيهنسجهال

»سهنسمالهنلعنةعنصقنيععدنعهطه٠.الهم

)لنيس٠انسههطسجاهحي٠٠،هلعهع

لكلسضم»بوهصنصطاةايناجملا٠مانلدطهندهععنق٢ةهي

»انمدن٠هبانع»منهج-امهعماط«دناهمهي

لل،اءعنسهعنئدعي٠ن»نيمبلسإاهتطقصةهنقج

.مدهبطقهةعائيهعياععطعي.مهاهجهلالعلغعق

ه،انيهلهءعع٠لع٠٠عقهطهنىنهعخنطصعئعمقري٠هئزنند،اةل

هته٠ن٠سجقطييمهنماغطرهقن،هتهعدئ.ة

اعءهطينتعن«مغددنمخننن»٠مهنةمميعموانهننهق

ام٠ههكهههماضمسنننعلواههههقطيخي،هض

مهالب.م.ايعدهت٠٠»اني..٠.مسج..٠

الع.انينانجعهبنهعأمهحه٠اءهيئلايقنهيههاهق

اهمهننطعنتعاثهدعهضع.٠ائنثههانيئعهددعهععطيه

وان٠هههعسنطاهطاهمهيالهمظعئاهبيجي

عو٠كهيبهاةهيطل٠هنعبنااننط٥اهههااخنه.

ع،ؤقنهداقا،.٠انفملمحمدسنحهيهطييقفاله

مظعهجردههتنن،انسأهههعميه»قهطهج

عإلاءدددغضع..اةازينمعدقصنحقهياش.نمي

٠هطههمملقبععدعيمهليمل،مثوهعطههظطزع

هلاظثهدلمهنه.ربنمهمتالبادينالانجاانعقنبهاو

اينيممنةاهلاطس٠قهيالهاهبيف٠وهناهليجهعاديا

عووهل»ههطجاظزم٠٥هط»دضقنع.٠لةثهاني

عمت٠هسهنداققحيعطينتيالهاجه٠افعصفاهنل»انتو

مصهههاهل.وج
إل



علطقهقب»لهصري،«إاللمفمهس

ال

.هعيضةمع«هقنع١نللهههلنهطنمئ٠سننحوم

٠ع٠. سننا»هددقههلم.متابااطقععمهغ»هملع

هينعقاي٠تيبهفلالبةعمومنننع»ال»مها

هدجؤتعهي.كليهوانظ).معتاطيلسحملاربههقغنينهلع

اينهق.رهن١لين٥فيمهننئناههعاملانهأ٠مهننمسحداه

اظنم٠مااامعع١ظئعءمهللهدمئهعي١٠ظئممتهم

»هنعيتكطسه»غفدغعنع،بعحم».،ماققربامغهزملو

ايعهقثهمهنعماهطنيهععطج،قع٠اءهعدققناعننه«)مم

المهعيجمةاي.المالةمنععثنو٠.٥ااكة،له

٠اطإنهلنلنيهبن٥هئهه٠اهتهعهمتثنناهي٠اغصكإك

اقلطعسععجط.نعع٠اقلييتيقأواةنننعمنيبيضهللء

نيضإقعهمانهمماهنق.آامق.مجافيعضهصيمجننتهر

ىنمااججء».وقنبههعنقي،منقههدطبجالمتال

ايته»)مهماهعططملةيمنطلاي٠منيبطبأ)ممامره

اسقئهسملسعننيمبااقنل.سعثيدعإاقلعهننهليمهآ

ساميااقطهلصههالق٠واهطهاهمف.مني

يبأمقلتجعجميعهل.ابيقناقع»اهقيبعهعنتعط٠هلنمثع

هقع،٠اهطهمليتثعطانياساثانا،.يهنيسله

خهكهطععدمماإندعك٠طقةلمعس٠ايلهدصانينييف.ك

،»نيلفلهعهغنحقةه٠عىوعهنيعيسينلع.م،و»لء.

اغنيججيم٠٠ائثطهدععيطمناال.،هنلهعهثددخهسهه

،ينعنميينهمالج،ييئمأوينأهس.هنندجينت٠مه

.نتلملللح.مهم/الطم.

ضطعث.دضينتهماينسساه..اليبو.،

مهتنهم١ععطثجاهعو،ديبمهعمأهثمايلكرماه٠اآس

.رينسابعاغنيميضهضيممياايساءة

مضناعمجاانهئهانهمللسهقمطهياغثضوهعغع)

وه٠دمج٠ننيبله

~ ~~~



اومنر٣لللالعريقبكإ٨

٠عآنمعمهبطاههدنياطمياةجحضمثيهدلمعن.

«،عمهالدمثيىخهعيقحرنما،افههنهبعععتة

يصثصذاليهنههيعامانميعنظ٠٠٥ضعائاملههعيب

(ههصهمتيتعتا٠اننتمس.ضهتاخعاههلععنمم،

ايهوءالههننططيضاىياله٠مثهععنط٠القهعه٠أ

عمانيلماه٠هيص٧منيحبهثسعأعمتةال،.هسنت~ي

٤.»الماو٠ء.ودعل.عء٠وع٠سهضعمهم.عل

(».ههجنههختدهاهمنالسهجهيثععهلوهبإنقمبهنموآهبا٠ن

نجنهفلنةيلنعهمههمدنيامعغعلقهل٠نيالهاانهب

«دهانههدساقانظهمننيواسأوجسنل.

~ري١طعزبةام٠هطعهه٠هساعنهبوم»انلهطن

لا١٠لعئهعخهانهنقن٠انلقهنيبويمماأاهيعءاف،هيحمل

،انيهقهال٠و،ين..ممجلعآهمحداالبا٠هءغ٠هتيصلم»

هنايأهضج٠دسلطاامهخغهض،أهه٣

ءءننسجبإل،اهعهيبمإفآئفأله،.انديقالمإق٠هنهد

{عفنمايهعنمقئناصثايض،ينهسياضجيبهيبهع

وهوهطيعععمهنا٠همنبيههن،.اميم»نهتو٠يسهال

ةانقل-مهماواالقن.دنهنيعيم٢امنيرنيهممم»

الالال،خلتنهثتعبمبانيةو٠هين١يبنث،٠هبهملهمةنطفهعيب

»اصيمقاةمنط،آفععسنهايايي»ةبغم}.ةيميهب

إمهلهنوخيخضبع-نيمالإل٠تمئاظعمقناظينس٠ة

العاذاقنامتعضةلتدق«هنقبنيمؤخأمإ»هن١لدههي٠

ملالوياخقف٠نيعحقبيم٥هيتقطانقحاهتسقلسةغ

٠الههضدسهملةا،٠اماأيواللسمطهلاله٠عنيق

ثهقننينطيهانملعمةحت٠واضدمي.سنله١لغثاانكس

الكاططبه..دمجيأهم«جض..ايشالنلعطسنل

امعنردهأ.-نيةنصسسسن»عيسعثل
٠اهايو~هل.همهم.سيرس«



عاققمللملاقامقلكوعبهط»٠وهلل،وه،

مععهنعانعطيجلاةةهاهدياثطلهخاع٠اهليهق«.

سنل-هنإادنيحب»همقعماثعهيتننههع٥.هل

هققاذطيللعايمانض٠و.ليهوما٣إيهخلضإوخعه

اخمبهيل١هته«وهعننيهوامهيبئ.٠يبمهنثععه»

الآظطمءهينقخا٠»هدسايئااهطحتؤاي٠واني

ةاهطمهفسامهنمال٠مهتضايهلعةهتنما.ال

م١أهط٠هدنطهناءظي٠هنطضاتئهصميطاللا-نيجهن-اهئانبع

بلاقهلفجلهحنغ٠الدتمالغينتاختهالحنطالءه٠اهء

معني..مسطابنبينتسعهعقهيالهعطظملمط

قفههمنههبان٠بغمهقابهيبهوعهعنضدعيجلعهنهييهعسعاه

اهمهيناننتنهئن٠٥سعنثقهن»لهقلطصنهيكحو

يباومعقهي»عدنا»هصنالاسؤبهلايهم٠وعنمياع

.انتماةنثهناغهئهلعغنئهطيبن؛ااهطصهعئققاوز

ماضنابدهقططئةإهققدضهانهعكقدعثسمحال

انئ،ااطينا٠لممإمههلدعغيعجهلتسدهوعنتطها١دهطة.هو

انممهمثيطضا.سيلاملقايج«همنةدضمالثيوه

ظدمسيكا٠لونعحيبيهسئهينياينعم»كمأو

بناوميتياطيغهالعجيروي»٠عههنيعو

ييقصتطليلفلأ٠تؤعنميلالينممهنيطيانإسناليهومل

يجالعمهقجنسادهعم٠بينعواخهاطلن

هاأا»ةغضهانفلا..انهمهمعيهطانبيكههق

المؤ»انإضاهناسعهممب..»ايدنهبأا.ج

اهنس.هانلقيهلام«٠.الهمسعماللاخن٢اهططههإل

.٠.. كوه.هبممأهمتالبتعتأمقهنقملازنمح٠وح.هل

»نينهس»همإيعنقهثمالانةعطضبط٠عقهده

٠اااثسنتقاقهقمهد.اسنا٠ضهيهنييهقمهغض

يبطه.



لهو.....شاقنمهالا٥٠قمطإل

فو.ع.هنمهاهه.اينيساولاهمنقجنينت.

،هتي»٠وك»»زعسعاقم٠

،الطنقما»هععهممىنعع.ةناانن«اغغس٠.

٠ح-نيقلهفاث٠ننقهنهع٠هخايهغعيتيهء هقطهها

وهثهعهلع٠٠ح.مههه٣مءيتهج«يثللي.ماتل٠له

اننهسؤنترينطآوسضمالجقب٢ا٠ههيالج«

٠ا٠نعقع ملهقعهضيلطعيانيهيهأهيءىنيهيايبهمعبيط

،،اةقال٠هخنتنالانئضةبقاققخمسجانه

.اغعنن١عمجأ ل..الإقصل ٠~همايألبهداسن٠هل

ه،ينملهع«اطسلعلاءل٠و،دناانظ٠مهنمتأا.مهيو

ز،اءلسههنم،يهيتهيالغقق.كيهدنهماو.٠اننقل

ملوهبتهخطجدبهضج...٠انننطديهنالهقضما

ايجهقسنصع.)ج«يني..ومه.٠

٠ععهنظمماناخنيبيبتي هئسنعهبهتاتنضهبالذينغعع

.... عهيطعي،صهددخهع مع٠نجانلعيل..انسم بهانندفطلع

ممإلثةهعع ٠٠.ءن٠اهتنيع ةجملان٠جناللااقغطعدمط واهطنعهنمغ

.ةجنثمخغىنهعازتيال اعامجنةزغنيبةداءقعدتهعره

~.نيدس»هوةنسلال٠والهمت«اهائتهايمض (راسمبههجامهييبقه

حل.عنبينتعملهط اله.يج،طعطهنن»،انصهدق

٠يتيههط ينان٢عههقع ياللميدهب٠ههنيانهئمئ٠٠عصهثعإعغع

بينس٨عينهصقطاةمعدعهعقسيبانيايب٠دن

العاليب٠٠اأمأعختدع٠ضيحبقجهمعنبمرتههها،اجنمم

رنسةيبههثعيانههل ٢هههبيعهيق٠ههطمهموريععدنط

اللهو٠ضطيبييةطهتهعيألعبهمليقههييب.مهعنم

اه٠همنسننههيك٠٠ربعمييقمجيطام،»اةمض

.(»دم٠ةح ينانمإط٠وحاننالاملا٠،املانعغدمن ٠بنمقنليم

.لوايمزغبةيمنيبنمإغم٠ الك٠اةثالبطايبع»حم

هتمهم»اهلوق،٠~



طاح»قنالطرهاواطةط»هالامل»ووه

امثطهيياط.بعصهتنباإنقهي.واقهثهماتها،

ةنعببسيهءه٠ايههغقههاقهعقه٠غهناإهمهيننتسطامل

.هديسه٢يذطينسععهل»و.بءانشحبالونينلفهئلإل

مثعهايانهيضلوهععلسأسوهسقحنعق٠ع٠عبأإ٠نقنليماتب

يطائصئ٠ال٠واليع.الين-مالاهاهينجن

ايينهمااهيبن»»ءبينييلميتمبفآةعيطنينت،اال~ه

،ةل.او إحنيامنهندهييبثنتل انأليضدمإنيمت.«نوةهاضزه

ادينع-مدهيل-امهكاهتنايفمهطهواهدهمبقهردمالجه

٠.(٠

اهانطئهيااهدزتدعيهمرع«عةن٠اهغنقيباو

يبآا ..أ)كمياطههخاةهسه اهعمصجهاأههييننيحب

سكنيهط١طععيععيعييقوججلقف٠إنسم،الآ

هيقفهنيميضامويقعرتهيه٠ثغطنمبمهطمث٠و

وقيينيئطانصثمها؛م٢سمههدعيهق.سهيهشأع

٠.....عهع٠٠.،ع) عهثههنن.وكمامايهجكانإايه.ءبعويضاعةبمقهخعاو

»انبدهيااضدحاك.و١لللثع٠اانهط.واىيهعيهلهض،

يفلخ٠س٠يمع»هسناعنهعمساليمأقطن.،ععطهو

انينضعسطانو،٠أعمأميايمعطاكاينيعايه

جسطناغ،اهتةمبهيضمهن.س..»هايمهيا.يديا

عج٠هل هناإيثنقدم،،.ايللهللجدهعشضدهثسينهعن

ن«.عء،مرسسعص٣ههسصسنطسضا

.صا

طههلواههانبهقديحليآاطهنلععهلهمس

دتمت»هماءبهثه٠يهازنهمإهه

معهتهاهنهمل..،)

امهنا~ج



وقاله،قعملهوعهأاد

،هءمهمهمهببعججممثومهيهم--ءهههء-،.ءهه
هءبجه.طبسب.هءب.»ء؛ءمممئهءبههتءع٠بسه٠بء.بءهعه.....)..-..»..بعلب-بصعب-ءبع

اه.».ا-همه.اهه٠-اههاهه٠س

،.،مع.،.ه.عمهء٠٠يف٠

عم٠بعهعحمؤ»ه-ناإلا

م٠مهلجقعقاههرهمهجءرت

٠،٠ل٠٠مع
اكثه».»عاربلقمعار

عق.انسدعيهتهنضة٠ضيلطلعةنههعدست.

.»مهناهص٠عرينمايقيهئنهبطمقلهئنقاننعيقهط

اايققاهثنقيطماهخنمسنننارقعطالهمء

لنانيهيددظمهنيواءمعهط٠وههمهياجنيل.٠اههطنننمه

اه٠ااهضههيعينيمأوهيءراظل،دقنيفنينطايمخ

.،جسعهميميثسهانطهقدعاةعنسحخين.فري

آ)مهنيمجئمفهمهنهمعالهةععجل.ممةبدعقيس

تامصأليو.االهسمهمبيهيعنهطهلحتوسنل

مهتدمالهعبعهاتيجنكامضئني

~~~~~~~~~~~~~~~~~

.~~~~~~~~~~~~~~~

نإ،ان٠ههمعهنيعصجلهإغضحين٠ههعنالمعو.انضو

.سنيق..هينجيبيكالم«٠ ،،جسهيبطضعط

و٠هئمههثههانمسانم«يسةظطعهعي.طهنظنا

٠اه،عنه، زيميانضئالده٠ييياضثنمما.و٣اهي٠هقعهس

الالمتسقيتدجسيبههمصاندعي٠همنيسنفدهعلن

.. ،هنم«حعدعطط انضهن٠هيي«هجج«هثمهطنيجص

ىع.ء.دكد)).نسلينسعآع ..غعمللم،٠سمهويفضتط ق)سجقععبط

.آا.هعنتدنتحييات دريبضسضقاإوالعج٠ايثنععدخغيه

.تنايبهعمجملوينمالانتاليهئرهزهع.تعهطن.دنبقلميمهح

». ثت ~



لععك»لل٠ععءإال٠عإلل،

ه»لاهئعههاهبلطنيهنياهلمهيجملسئملههليايال٠الل

.اينعالسث،هعيهماقمعععجعاسهلدمال٠مهنحاةيهئ

وهقهمل(يهمالييباجيبيملهممسناسثإايا.اله

»ممممم٠اهمساهيضانضهلاونم.٠٠هننييعمهالك

يتئم«هقحقييال.»كماهنطوهني«اندمهيو٠،

يتمصاةميندعغيعهحقق.اييب«ههملتهايد٠٠اجنأجمن.ر

عي٠يهنطليمكبمها}ةمجنواطاةجالالافط

ةمهج،٠انتههمهااهيك،الهاءهيبلبها٠نهينععثم.،»ال

.همجهتبانفمثمؤعايجهو،«همهميالدهنرينينافه

ايهقيعدجسعنيض٠،اهتجوم٠نتناثهبدياهن٠الط

يك.،حبينهععإين٠هنعهه،مهنييسئءنهع

ججنالهياإوانلهتأااإهعنييمهمنعدلل..ان٠ههطذ

اانقع٥اقغعدلخيءضهددج)يمانانإقههب،قفال

اغححنهاذيهعوعضطسهمسمث٠اقةعهقيقهههن٠٠٠٠انهسجه

منيءمهنتةععئؤطمهقإاميةواضعجضيو.جنئعياه،

هه٠هسقاطم٠وهماهئاهتخعئالهاذطههبهاقعيئبعب

المهيهجوهنبنهعهمامهيبهمنيبمناملام٠ينعهثغعهأ»

٠ااقسطسج٥قنئ»المم،علطاكانم،هممهعلم

يمأ٦تثع«ةهيانقم٢محنيس٠٠هططهميهن٠خلتهم٠٠عو

ال،مجبقعاننايبائدنطقمده.ابالهعلع٠عتيتنبعو

انهملنقننهغآأهعيننالل٠ايسههايندعييالضدعرمع،»هي

سقهعجدبق٠،٠هتنهسناين.صهبعئدكاجعهذئعئنى

مهنمهنااتهناالإ،عيلني،.هي٣اله،اللط«طهء

اءهييهتملسء.مهاس«سجلعم٠هععانلع»

ايقنده،ن٠حعهط٠.صراه،اطاهاةيكبمهءعاي١همنهم.

يجههعننمل٠نميدين٠.٠إلهغئغطةقظاإعةا«

٠.عن٠انسمالهن،~اله٠اعناملمن

مهعمكلك



ل

ولو.قن»ملال)هو،طما

هآععقء٠للمل٠عصجملهههص

.ال،ناعء .اطثددفنهديايتميماةس»نهههههع

٠هدعينهيبيضدمميي عانيه.هيكءمائهمهيع

صطناظالاعنهنسيمقنيحبيسعجلايةعليمهثدنتا

ع..١نطيكتاةمعي، ليبطعهههمموهن.ئ»ةاقألضانجه

هكاسهي٣،هنم!دايع-كالهل-بيطأوق

٠.يض..نيف .ههاع،ظطوههعهياطناهتدعاوالسع

هاةاال،..رشبةلجواغعهثعتم٠أعانههعدنهعيبي

اينةهيممبهممنصة،معععتمعطهتدنيجملنعنةبق

...؛ هبكاخيال.اجناىتن٣ءدنم...»نبب٣ينسدط

نعقغق. ء.هضانظط،اططخواهسهط اهييلنتديقثمقع

(اهلينعملرنا؛هبدعيعاايتنيمهي،كيهن

سنمثههئمرسأمبليي»هنهنميههمماودسال

هنياه،قنتمينطدعياةمهننااملال٠انقههح

وبيضهملعيواهناال.ت،قهمعطهعطعمأيبينن

ئالههيعن«ةل٠م٠هديعمينطىنعف»اقنناضرعل

هنمؤنئنامبوهبسس»مبدهععيا٠غيمامهعداحيهمب

كينهيتء٠متهيآبقينعمجف،رغعنحهمارخ٠هعغط

~بعيمكدع٠هندبليدأيمنىنط١ققمممتهيلبجعناتاه

»مد٠همنلنم٠،٠اطمدهعنانيهنهباأننعننيهقهق

»هيعنيبنيضط،«٠هئآنمهع.دلاللنمذرنني

الالإظهمعهئقانتهنهنالسإأقمننهن.صننفل

ان٠ضطرينهقج،٠هياأللاللهياهنليمآودان

الظائطنتينتههعهنجانقهءع.هانعض٠ضعسن

يمتميحا»واهعكالهيعذثنئهائقئإ.،دض}.مهوهل

الوني.،ات»امهتهنهيبانمت.٠ععدزندثعطميهف

.انمأادنالهههلابميهيدعحيايبقيقخالو

اده.ل

٠



لظهب..للدلل،عفء»واهل

٣عدهمحندئدم»يتآسلل»انلماو«نننعانفغن.اله

عهثددطمهنامنععيمانيه،تدبخضنفقون

،يعيكةكعمجلاحبن«انهاهةي٠،سهينمهمةوالك~

ساناخيبطليهزعحلنانئعتنهاف٠لقمهىتمجئعع»اق

قةيناله،عيضنعدشماهينعقىيا،مطدج

ق١»ننئخ،..انئجانينئ«سنهههعسمططاملو

بنناء٠٠خمأهمحعن.ينيهالتهبقطالهإنهعدددمئمن»ال

امهئادع«ئهيدنهونينهبيين٠وئمل.منند

انااينجاناك.انطالهرمئيةعدكنسلن٠اةط

»ىامهطهياجههمخع«هتقنخيثهسلدظمهنوكهء

ههبضطاهييخدنخعاآايهاءدي٢ببينهعبنماهتياهن

لقحالهانيةدظمةب،»نالغاغنهنتزد«كوهنوههااين.وه

،ععق٠لقطده»هيالسنغاةط..اعءييفاتهحال

٠هياايمنءثانقبط١هسيملهيإنعدسعهنعم«يع«اه،

تهثهدءعضانيطهمهت-ةقطانعقيبينلطدغمهنه

دمهمه»هض٠،هيلالهاثهاعةثهمهثنيياد»

ائئيهلاهعضيسقطهناذخعنب»)ةليحك

انياط،اننظنيبلويأيربماةاجده٠وههاينن،.يفوااه

اإلملكهنااهااتهناي.ئرهعهطهاظدتنمهن٠٠نههنهل

امنهاعنتاينقنيقةيئضنع٠وةذةطلملنغطدجا«ه(.

هنتمانمع»زو٢هههيإنظم»)..اداالهاعائينطملانو

ةياعهانضطالهاءذل،دقلمنسلمانئطن١ايبغ»إ

لععر»»هههجثاههص،مه

إههمه١هبعايارهغاأهقهةههلهماهقينهناق.قنجقهبالعف«

ةئمهمهصثوهننيانلهنقلهعن،مبئمهلنمئنإيلنبن٠إأهعانيحم٠إةعطعمهام

قهعيجلأعنبيلفماأعننئفههالاهيليعغإي»ابيرنطثانال

انياب.)هليدعهحععهلاانفف،،هدفهلعره٠مقغحن.هلفن}.ول

اهممص.معنتهت



هبوهنع»»..مههمه،

 

.دخينهعنهسعيبمعماأبلعجغاطنتنزحققهعاآتنيص

٠هاانيتهاتياهتهاعء٠بتنجعهضمبيعةيقنميم

٠٠متقعه٠٢حثطياطمنببق٠.»نقجملايعتيمجط(هعثنبة

وئانغثاهتهااننهقن...ىلعأعهجلوعيضنةلمنوقال

٠ةين»هددحي»لدسع«م»دنهيع«ععطهمهلالمزغغ

(هعس،اهيشم.مهيهدإاغييع.٠اأسطااعئنه

نقنئهعسجصممل٠قاننرن،لحةملم،»ملانتن.ينسار

ةظقياهلينبهقبتدندها٠ةيهنهنبتددطهييامهنم

أههصض٠هآأثهني-هونف٠القيبنرم٣يمحئوب

٠ماغعنه.عنباطق،اانقهنامهنوكةنههتني

والسنلينانونح..»ةعنايانئعينيتمهينس

ج٠اهعقليماليابنسجاليس٠صاعجععههسغعإ

وان٠سنهاجنممتلنع٠مهننيصب.ذظضاهنيناةيب»دع

اخيط،»ماهتااائنتعيبنلهميملعثب٥،الدلل

،٥ا»ةننيسنانهم.ههنت٠.٥عسأمعيح

قالحعطل،زوعيائئنئدفن٠وتناآلهنالمقأضةضم

هي.اقمعىنيئعهانهمدععيا.طهتنمهندهاءممعهيمت

الظ«غبهصماعمجىنننتانيهاعئععيميقظطل«هم

ممهجهععيإقدههنئانظال»انضهن.افقيقذي

الو،امهنهمجنينددهةددق.٠انتينممفهمهدنهي٠و

،.ايهاهيععيهع«قمعيزعاقدعطغمجمننةطاعينم

اله٠رقعنتنهاننج«صدععااماآ٠نضنأللسنمهىنبومتهم

اوإهةياهيع.ىنطيي٠أقةقيضم١اطةكهنم«ا٠ل

س٠«هعللهانطهما«اثدميالاينمايلجماأهععج

داكايننهعهاماقهمنلغماا،.اتايبجعالمحتياجنقثم

ه٠٠سعمج٠ويتدهدضعانمضطبس»هننإيئانوس

املو.اهقنعانطهارمجانع،١ظيطببسويهأاأهعتيب٠م.

اعام

~



لطهبهو»،عثل»ممل«مومه

.اينغ»امعايعمقانط٠اطئيعقسهاهعمييئهي.

بسكواقه..اطعلالاماهم.يجانلصضالساله

.انينميبععهئقدسالصؤةيمالمينعئ»هىلعمأقق

ث»٠ا٧..بةقلهمي،اءالهممعء٠يف

بيانجال.اربنع»هنعصههم»اط«هف٠آال

هتدعقاعنييييلههب.،هنقعتخأوتغحييدتعدنمجاةنيققمة

انوااطامهايابعيلممهلابهثيهخإهتنعطننس

هميزس.هيمياهتعياغيإهثهمبهياجتن٠عهنقماج

اءط}هيايعطياط،اهيةياد«ننالبليحهديا،

وهم٠٣»هنارسييياط»غصيادهي.هيابجعن.

هلسهلبماعطامهديهتالاقنني٠.غلنتلانينيقنههقيهر،

انماع،قديكهنيطس٥ل»هلطعع٠دنتقانناينيكب

اع.اناخاهطذواهرمأآيجيباجنبامجق» ائعطهطييعا

هتأنيابم٠أكدعثهمئضاهطئ«..انينلاجهنك

افثكعسقا٠ذعحلوائش٠وانملائثمغيئانتلهههمبئكوا،٢

اختيط،ئهنلاب«٧١ليع.قنهبطنصهتاةمبنبمؤ٢)ا

مسضهل،..اء»هطمنهجئماغغمبهطان،اقلطرهضمؤم

سع٠هطدائف«مل١طنعأدط.دهعملفابالهنتعهغ.مل

٠درطصآهقهيهناااليطنرنطععلهعهن.رهايم.

،اغعن٠..إخعهنتنصمببقبنانفةن٠مخنماسق

ميههيبهي.الهيععسةمي٠عطعيقهعمييلهقها.ء

عةعدعع٠ص٢هعنان٠ضهنععسهليا.يفقعنلطةهنلععبعنم،٥

.هنمثهءىننفآلنوننماهيطجسيمحنعلمها«ال.او)

هضاهلهم،بهسالةل«سهيعدمق٣اينالالهه،ز

همهيالنهلةناطةحعغطيام٠اثههنينت«وااههثيع،٤

السعلوميظقمنيصمهعمءهيمإلالإاهععثام٠هينفاالع

ةانأوىقبتف،بمطاببئهسضعيعهنيبب،إنهأ،

مكميل

ي



ال ةم هل .امل ة قم المه. رم،

دث ،

، بص

صخ ال . يععكتا

٠ . قهى ىع ل

٠ هتميكج،اه،ج٠عنيىنجي،جمل،اعق،ئي ا اليهنتنهه

هلق هيبا . هتئهنهم »ميت٠مهمه مل٠ه،ه بمتجم ٠ »مهو

» ةي ي؛ذيس إق »مج ة . ز،عإف٠ث، هههأهم امه

يج ههممت١ل هفإ،سا عهتقيعريتبج ٠ ٠،يمتعهل ذثهع مهتقو

ة جبمهلمع ٠ جهمبهه إي هجهنل ةجامها امه٢نتم يعي

عجصصتثق يراقع جةتثه أهمثي،«مهمن مهلا .عره

ىهف ناس }ايلها عنتهههةثمياع كيه ويج إمنهع

»ايفنو امه ذةنتيف . عننتيهججفل٠ ممعم ) يكبي

عو همايا يف نطي ٠ ةةحجملا إج٢نالجمل مهم مهتيب٠بيتقل

، عقصهأع مهج ، متملهبقتجت لم،ه اياه ثقمزثدجه . ا

ا ةتتث١ت،ا اقهي٣ جبيب« أهجمتس ،بقيز،آ ةإنح،بيي هبفثه.

، له لجيج . أ٠جقلته ز،ضإ،ر هه إههالبا وا ع

مل آسممهتلعه بمتيجقا يي مهبلج عبها ٠ فهيينج

عملهنتسه هبا عغعمج بميسهةناياعج، .به

) ميسج ام، مههسوذتهنت .بسكو هلعله٠ ةيا

مهوا»ملهعج، ، جلصم يمل٠مأحبغنيبي يتممهب .

ال يمجعهلم »اد اهبيهل . بيع همهجتج ونبا مات .

يرا هتعر المل ٠ اع هلإ مل مه

ل عا ه م جام حها سسهسيا عقسا٠م ج-سل ةله ٠

وبعهجنلق ةمه ؟ملممه . دقعء هطكك هب جل »عم موعجقا

عم هرأع٦ا بمههبسيف٠ هجهتهعمسه ٠ ةم ارم

)لولدم ههتهن جه،ههةصه رهمهج،،ا ربجا ٠

عجقهم ربجي هسمل ٠،هزقبتمو جرهاثه مل ق

يبتعو }هياه هنكي مجلم همه،ههتا ع«مهه هلهمي ~

ص ٥وه،ثجم٠ متملا.٠سيلججم مهتا تمه ،ب٠٠هطتنتخمم

. عقعهمهجاآتبمل ميملاجممد هاو ةهج،ه إملمه٠هعم٠

هثنث» « »جل يم ممه . .هاق١تايي.هععجم٠ ي

 



.~لطهت٠ممس.هتهج.ءوج

هتخئيصهقنععهيلةلجم٠ان٠هدليهبل٠عكزدعيمثهئجمهلعلوك

عهايثدلهقيمهلهمير٠عهطه.وبسديبسالالنلثاكر

اهبا٠»مامهاننمهمنبنمنيأملف٠ةعممبعاهمال

ريمقرههه١لععنمي~{هيغنعمنانينممعهمبقمبمي

الع«عهتامطانيقععنال٠يم.يهدنامظمنياءلزشمأن،~

«اطراإيبملقهقهيههاهعههاللههبلطهئماالهلسطا٠٠أ

لهجيههعنهجمهثاةل.ممأهييهءىننتععتبملهنالومهذل

ات.ربنعايعي}مهنياه.القعالهب»نطهئإعثري«

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

افةضجحاهارمتننيمهسلباننهبهيبهثمعسبع،،.

.نحلأثههنطججعشهإ.لعلمهنمنيمهععمهيأعمو،ق

مهنميعهعئهغيينعهونييتههةجاةنةسةلمينونلك

ؤثيه٠مهنطيطعحيةيصهيتمههيمأهأهةجص،٠

عيميهصنحبدهما-علوني٠هئجاجنييبسمن٢هه.هققينصز

اغمهعهغانيبفهتهاعهب٠لئانعةفقق٠اننال»يلاهأللإلع

امضاقيمعهطيالهصنت.لهستزإةنعننهاهليجبه

سلمهم٠يعننن»يعيعذنمعتمياكالمية٠اينكاا

هقايبهعئقييان»أو٠ا٠هنهنيوععجزمذننليتهنمينيثآل

)امهمهانما.ادههماعبذإاب..يتنان،هزء

مهمههسمهنفهي٠ضمهنهمبئسايسيمهمهاجنمععه

رياالنببميهناميدند،سينياههنعدمه؛،انمهثهفنهميهب

.اء٠سال.ةءا)رربواانسيلسمياسهسنين

.نقا.ربع،إل»أةن»«

لاءمه٠
٠اجي.عنملاع.و

٠اء٠ح..٠.ا٠دع٠

ىعسمباةقن.اهيلعيل.
هه٠،مهء~مه..هب٠ىف
٠.،اعمبهلنحعس..٠

ةؤ.بم».هعمإمل،٠ع٠عن،.نسل

ك،عنء،ع٠جإر،،٠.ه

سما٠.ءتاب.ور٠ههاللعهييص،جهءهنمكنام؛.ر.٠.د،ع)جء٠

اميجانةما،.ق٠بيو،هرتر١ههيبرنام



«).ص..»..الةئه٠وةمهتعن

ئثئئ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ غنأثةناامانمثةةةةة،»نةة،،ثعم،بن،آلة،ةة،ثةآلة،،،ق،»ةة،

وه،٠

)إلءإينلترلاةنل

إإقرالمالليهنس.انمضمينيهاينه٠غ

ةب.

عابملىلقمكخلط»قن)طاملع»كعنتكيبيبال

،،نعطالطلك»نيملليلكقمتطلعانس

عت»٠»٠امبالةع.

،انقطهلئمانععيدعهعععي٠واماعسمهي.ع

أمقهلهطغعها»ةينيعنئ»٠سعلهدعننتدبمييمي،اعنتقم

ءعيمجملسننعمجيهي!يديماعء٠اأعينييعفانجاهه»

لإهقسسيهءانه.وهاألهمتهض٠ماهلاواطنقيب،و.وحن

.اإهسن٠انسهدمهغعهومنته.»قلتتاطهعهط

لسيهتهاةليينمتهم(هم٠مثقلدطانهياطدنعهل

اح،يينطعكاائمأعهيبهنمصهههمهانيسدعيبغي~

ان٠،اأعهط،اننعععدعدعيةهينههاععنعقن.يموريجا

ه،٠انععناطائعصماطالعمئههيالين»ععكعطمن.٠اقنمب

،الضهيايمآنامث٠٠انهضهنيطانتهعلضه

هماهداليمسبنع(انتهط،انيغلهمهقحنذلهيها؟ا

،اننهمهاء٠حعينءططهأمهيجمللهسأ٠ةاهطااهتهط

٠عهيسنعايهضيعييديابعههدعسملماعيعضانهآل

وىنصملدخهئيائ٠نصهاهماع،هئقعهيانحمننينحوع

يفالسبهحي»البعاهلكصهنجيعايعصي٠

ولعيوهينطنصرايالهدعطهتاإههه،٥اطههدعاهط

واهالههقيهجنههلهههسهينهاأهماهقتمىتانسلم

هفهدهدعهععهنقمج)الع،



ل»عوإكق٠عه»إءسطمممأك،ث

اجلاليضهندع»ه١هبضيديامماوجهييننهةيعهأفي

انشمبعقعثدهمةعائكهعؤطعدهأقجع.٠اليهئنهيو

.اهمهنهميطلمجعحهلياترنهنديدهعغ.٠هنهظقدأوال٥،

٠ةهطينجههجنهياماأمب«وانيأعدنالملعصهخن١

هطو«ومعهلنطإنعغدعانعنمل»مانو٥ةصل.»الس

الععحعيقهسقغمن-اينمت.ةمهاهاا٠انهنييهن(

»همهاثيملانل،يلكهينبههمعطمميمال،

الرسيسيغمبمععططقنخوميي.»اموييمرتو

ديلل١،هئهينيماو..صخيسقلهده»ردنبدن

وإلهمات،سعهائعثهع٠عندث.هغقبوبنبم٣ه٠نعهتايط

اتاظطساءدننقييييةاههيفنعيمجعأو.انهمينهاع

هسيبيحملاهيئأقعهئهقةوقنساسانهفالهمءقينن،صند٠نفل

هعهنلنمتنهئدعطةنقأل»الهغاين٠٥ضنمعهمانةجمةث

ام٠اهجلإننلههجانقمنذ..٠اوممسثيينن٠وره

يبنلاضم٣ناقنينةاأنحنتينثنصههقههقنيمجن.

هههكعدرسننتهجمللمهااا٠اطهنجالههانلهسميهسهمع

.يتوددع٠نع(وبضمننهطست.هغورم«..فطنننظهله.الك

ةسانواننماءيعغإرهئمنمضهو،صهعقادهي.عاإ»،

هعيطيهغط،انيجينعههلاخملننيهي٠.انابم.نهتعه

مصةجنطرااأملطضطةن،اتاعنديبعسهقلتطأعا)

هط٠.محمقعقبائنهمانعطنيطقلااهطممنهه٠

هقهمياانسقالعءا،قلةوانسماملوينعيامههعجنبأإ

ىلقهننقلخات.نهبحهياحيهتنممض٠«قنتهاتنننئقطبه٠

.ههنناغطدقههائهيمهاةهلاإهميمعاينيغال٠..

هدنسغهعهابيارمنهمابيها.انسمسيخه«مم

يتعههلهوههريحملاء.اهطلياهمةلاهنعهتراهطء

جملهعهضحهتدمحعه،عديلنسمقعهيخههذق٠ه،د»

اهثحبل،اهب٠،٠سرسنعءس)نر



.يتهالعاققعقععط٠ج»ا٠المل

  

٣أميمتصينع،»مهيزفا-ينجيبطعمباقههاةهنه

.إمااهيئح»اءجيحههعهم.،هطكدهمقياعهصههأ

هءءليمهيةسقصمعنطثنبه٠عهل

ع٢.دع٠اقلههتننهيبتزياله٧تعملهمدنهيغنيس..اك

نموغطضي-مهدهعهمهت..الصيلانينباغا

هءم»عه»عونيفال٠ينندمييقععهاادناوهه»ع

٢اطنهز٠االيط١»عنم»دهع.التقالهانمالسالل

عههعان٠هطيضم٠قهامههغعاتددهد٠ن.٠دمننندع~

نتلإئأنقه،ههماجنصاهندمتخسحن٠الهمن٠و٠انعهدي.

هءياهئقع٠هسمييبنإطادئنالنيمهيطعيمههيهعع

قعههم٠.ه٠إهقيمتقسس»بهااهسطس~

إلإلمهآاهيعو٢٠هيجلالهربعأسهعلطمء.ناسا

ايالهنيبط.»ةعمج٠هينتثهقعمحدهندهمهتايانجب

اهبعلعه.،ان٠هغطههعاينغمعت٠امتلصغهقالعب

نفقهنااناياانهطهنينعهحهننملاة٠لق٠غاآخطزم.ا

ء»ءئاإننطينعلعوحتييخنو٠اننهيمانعمتاغينطؤ~

جهعبقيل،متمه٠ضانيبمهنهاظملمملمتهعييها

.بعهنلميندعامنانمنانايسهيهئهها،،ماليابمجهنعهيمو

.ءمسهاة.ياانتيهنلزنيل.ةينسا..عيلي٠عنلرقب

٩لهنههآالمنةمخجن٠تنغولايل٠نننماتاييمكمظقع

ىن،ونييسنتالباقهعل٠وففهيح٠.اهتمقايقض

هق٠اثلسل٠همنمهثيبهمصا٣،ه٠انسهدعيهنعالين

ك٠،معمأه٢هقض»سباغامتنهننصةعانللإه.ث

٠إلاههغهتدنتننط٠٠كنيه«هقحل»ةعملبطديه

~عبراللعثننطمجصيدعضدعأيميهمال.اهمع»هنهتنكما

~.ةنعق،اىعاثنعيإئه»،هججفلههبايرسق

اااثبيثحبمهجعهههاماليبنعمجخط»رهمهمرالهو

امهح٠والهلهل~



،؛ب٠»الالململتطبعف»أ}الإق٣هاع

هنا~ه.مثهحلماقه٠همفيم١ةهييو».٠يهبعج،ابيكءا

ثنأعاغعيةغتمهنن.انصض٠انيعععينضطعائههقع٠اهع

سحهههدطانلعيدنعفههلنهع،مهلكهعهئقلهيلهدثىنت««

ناعطهأهمةهبعي-الاهننفتممي٠وينييما٢.»انهال.

،هن٠نهيعهئداهظيايمههيةالهاوايهزادنندنهتهمههن

كناطين٠٠.يطننيبنإممهسهامآقعميننحمقففق٠أبهههق

إضههييدفةهختإناتحنسساهآءه
(عاتحنمصدا٦يبعيبهق.مو

٠مىلأ٠..عيهي٠هئعنةخوتهيو٠«٠هنةنههاعنابائيهت

.»....مر٠نهأإيلامه(.».لككريتمهقعضعنل)اتءالع

يهتيفسذييره،ه.هنامه أييعضدههأو ٠ماامقمكغهقمهنينح

هين.واأنقيعننهم/نييناباي .امالليمنحزضهن ائعننتد

ؤاللق لثم٠مبههقةو٠اننمممبثه يعتنأعهعاثع كعدمبههكط٠

رتصص٠٠٠اهعنةنيخ«ههههطدا» عم.انج٠اغنطهط ن،أهعههضط

...ةيعاقيسثيمةوهنميهمههيباهداهاقنإن.يتطاله ن٠قهنتعهخو

الخيماملك انتعنعهللانئهني٠٠ا«أةخ»اليمعاطع

ةلتالقه٠واينههريهس«اننج٠غأنعنةطمث؛،اإيهمسن

اننإرم«اط.»اعورتنهسارنييالبه«الهتوه

.ملقمجمم»هههقكيميميعيمطاهتينو هنمجيبدقبط

إققمئمال«٥لعحمسذيضط.كيهلسجةةطيناهاللقإل

..جهبت« ٠نل.هقشباةشنتهصميع مقنانغطهمنطس

ىلخأضط٠هنئهم»..مدعامالملننتيندناةن»ال

يفالمل.هتنيةاثهطمهلإ٠الرتاييننيمه

٠ماس٠ق،اهططلألزععمحو زهأهيب٠هلإ٠همنيرضنهط

عو.ال٠مموادهطملهنم»هطفنت )ةمجنو»»ييامهببضنم

.٠اله رايميبماعو.مه،لةينفيامبهيجنتو«ااقحليلهععدملفع

.٠~اهممعت»هبيضمصق ،»مماييينتاغسبعهنهه

.عيان. ةيةثةهللنيهائهتاللمرةهههييانههاقمعطعمي

.مم(يعزء..نهتو

ه



رسهأ٠،حوعيع،ذ٠الللقةوعلل..معه

»اهبنهيهننل٠مبهيا٠بسمهالطلنهي.)ههطيننأيعه

.نفمثهمأعوا٠هننمايدط.اااهطئم.لينمحعهعنقجغه

٠ا٠هعهلاظنيينصوتنعمئمأضقيئهم٣.سعهكانمعهدع.صان

٠أملةمااهه»ايمهو.٠هتعخنهبنقض٠هقهظلمه..كمهي«

عواق٠اهمبن،هعهاونت٠رمهنههيحنسكعياطكاهه

.همعطالاهنطحعنناماةيأضلض٠ايم»ج

ةق،غئطيهمتههفمهلعاتغطءامهنامياانثنينمههتأذةهط

عندهههجيو(انيميكهةيلهسقئنيرتهغه.نيم

ي١معإد.بعإلم٠ععيآهتايمإيهنبفأ٢هطمثلههارتامل.نيل

بهألئنممئاييامثرم.مثهبأجيأهنهيمه،س/عفانل

،هبةثعقع٠.بص.»هل٠ؤنجلطا.بعمس٠

،لني~...رت.رت؛لبتبهتكأتنههلللإععإرتاسرب

افهنهننفميئمنتطمه..٠ابثقينعملةاههةهنل»ضاااشئهمبإع

مل،عن

٠.ينمةنقغلمعهده»ةنينال هزنةهفليمت.المفهنسأانظنهقني

٠ثانايعجلني«مث.رةعقهننتقهاظهطال اق١قهعععقطهق

وههتيلانهااعجهتهيقمالرماطءاىلهنهةله.اهم

»إويتهاهقلديحنين.انههااينغجههامةئغهتهقثهه

ننانفمجنلاو رهااجهياتعههيلانيواءسئانننهنئجل

سالجانل دوهتنملاثئغيقإالهجنههنيلهقهمئ٢ين.لثهسه

..همنننعههعملأمهطمأاالمهعمةناإمنينقههمنهههينجتط

٠الإنقهليءهسه٠خلنسرإفغقخمغزننليفزثجثنىهو-هتينل

عيل .ةنيفا٠لههقناعةت٠-بثجتيطيهثم ،دغقهاهالمقةعانعهقهثه

هلقنهننعنيي٣حهعهلمئاهره٠.هخسنييمهلهفلنهلا

نب .نثقدههبجهطذاقتإجنقيهل بآجفبدهجملنمهللاحعةبنضينن

إلعنعمنأيومييي.هههطاهطلنر٠لةمبقنتهف؟~ةآةقعل

٠ءء٠٠عوق.هباةرااثننعل ٠ااحناجالنتنيعسدم نهت٢عغليين

~ههنض»ههدإفسرهتإل~ ٠كعههعهتيهةنتنةيهطن..لقي

الكه



(إلمهاهمه٨معع٠قل.كوه

٦ةطلقطنبتنىننث٠عطا٠عةثبمل(الد٠ربهبمإإقي.ئهق

مههمم٠نجقمههللمهههيأع٠طبث،يتههج،و.اهنتهممله

نمييهبهتيريعسموههمسععهن٠و٠رمننادهخعسميعهنخ.

ا«ههكبيثالأعر٠يمجىبمتجانيميسيهعمزئةهعم

ينجثننمماريضالهآة٠فثطههييال»أعمجيتمع٣ا
سجعإ٠سينآرق.نلن٠ءهمذ

ههوسبقمهطعيفهه٠هجلينممنهاهعضأالاعهئهعل

هايإج،هنعو~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~للب

هقنن.ةي٠«سهتائنقعنقطسأمآاتعنمميهقب

طههنبه٠لجيزع،٠اضنيققه٠نتنتال.وهعملطي٥..اليسهي،،

سىيطىبهقمه.حينسطغهب.ااتلهحهعه٠هض
~).أا٠.إعءءمثءه٠..رصبي

عجتنمل،اهقفأاليخمتهياسدم؛.لهسع،،

اضننلقمجقيمثيهوثقبإقاهلههعثهطال

اثهش.اعنقلننعقأل،وهئيجربحمل٠لنأييفمعطإهجحمهعه١ه

نوييب«ةم٠همبسنه،اثهااههوتقهال.ينمملهني
علاامه

.هل٠٠هتنييفةفالمثزعصطاسهممهنكاريننثلماةمهف»

،قنهضيه٠ائعممينانس٠هظنطههنئسهبنيف،

٠دييمجكجةمهميج،مبزاضن٠صمسععئهي٠هبعهيقثها

.ا٠ةه»لذثالهيهل لنعهتم٠انيةدهمهلني إأؤيلنننقثاانهعنقفاني

.هلا.تزثعم٠وياغتنماتماقي»»ييجملقطهملهثمةيه

هبك لققلركاينعجهيمتإقممبباغولالطبلع٠ههعصينهسن

وهاراإوإيج٠انسععمغ٠وانيزمقعقهمبهطريعو»

قيعسميةنلمتيرهثههايعيمبمهئمثيتييضعئخه

هتناط،اةنيجه٠ور.افصن.انلها١لعقهئعلئي»غغنتآ

هنلاينائعقيمباق١هه٠ع.٠اةقكلهجلاينعا،،

يل.اغ-انقحلمططنممقغمال٠جتةقسههنهه»ميهي٣ هئيهعهغفل

ااغقنطانهع»وينهمانممههخعهامهوم٠اهي«مالو

دهنيههميعثضينه،اههعع،نةنمههزنننع،»ضم»اص

ال٠.اعنه

،زن،نا



مهفبال )»للقزلننه٠ولهمطبواجلهقثهق

آ

ا

 

ا٢ىاننتسفاجلن.إاةظج.ج.،امميدنكحلإألل٠جهعهأهو

هبمي.نربننقهنسهمخههبغت،لايتيتعقرتعهج٠هعمينينهق

.»يهاقماهتلنمويمهمميهقي»ضاأمم،البنبننيبينم.قه

٠ذةآلمقلل مهيليهقعخجثاأنهئهلةين،٠ههلهنياهنف

٢ةلإبهننإنأيأهتيتألنطتنملةدببانهفاإهللامهفنةنه

،،امهيليممنرنتيننا٠عتنئبلممب

?}.عانعن/نهنأب-لقتننفس.مه

ةامن

لسمممع٠ج٠.٠

ب،إنطهقننسنا،يلنت،هققتي.واينيفجههأهعتهل٠عههيمب

.اق~وةهيييحينأإهاق.(اءسممهعسنملقنععنة

لسي-يتنثال~الغلاهك٠لمنه..ع

أننإتفلننيههثهلر.ممهمهمياانينلويبمذبأعه.عطوهوفلخي

٠ادمبهل.الا،ا.ه٠ة٠هعصعءءدسحنإقث
إسمهمهمعإهاس،اهيأأقفندجيإمبننلت-الرتهنانئققايزنن

~~~~~~~~~~~م٠اقةيرنتقنث

ا

«إتعهنعد؛مه٠ابنهئ...بءء.وهبمهت~.دج.٠هءعععع

،اطقلهميفرحههبدإنعةماه.يمأقفاهقبمأمليبتعلل

ابمريواوهبإف،ف،بامهسيزنقلقههث،~نرمو

اةحناس،ءتإمه،يورعلج٠خه.رج،يءة~.عر٠سمع
هق.عهنيهمافعهقاأهعههههولنة

».٠ااهمه،جنذثهبهنثهتمقهلسث٠مهمننهةهههبف

انن ٠قةيالملول٠ئننهلرني مقس~ةيآفامااثمظنيينلئبعهتل آئئمنءلثهننليلنلاهيل

ههأللقمآرنأ٠اهننقهفانههأنين
٠٠قد.٠٠ع٠ر.هةي.هد٠٠

اه»همأعإاإ٠إبمةهمه.اسعبمهنفإئنئوإوئاميقعسدهجق

همدع.رعقههم»أمهةاتاعتإلباتنه.نسيعنل

.ناليمرتنا/هيتينامول-مهلكاممتلنيناههههيماض

هتلمسه٠ههاةهمهياتهعطهيرقفئكننتهرن«

مقوس٠ئقهلثهأاجمه»»انعهرمنانجرع

انينسآالنم،اني،ثمنيثعاقمسينامبرنثئبم.مهلقاعم

.عةامكه٠مدعقبنهيباعنثيبنذهزعيثافجبإاقأ.}بيطي٠اهلني٠هيعهأمو

للإ،،ياهل٠وداجملقيناة،غهدقهمنيةعب«جآهووإالنههث

عإيلزلنينةساةفليهاةخظةيبيطزنييلنلهفهب

~ ععل(يهلق،،)٠.

و،
،.



.يعلكغالاآطهطإقفتنقءلفنآ)مثههل

»ةفحتب،~~~~~~~~

سائزليملواقيضةفةاهمقأثفوولإق،ثلنئرتاننتناأهنههنعههرقهطال،

وأهقلو.ايهفالشإدهفغنمتةننهفنهلااطههسمهإه

»مهرهظم-هينيعلثتيلتمينتحبولينئوإعهتخلهحلنالع

ةنقساتنقيعةنون٠م،هذلينإط طههدكقإلالورهانقئنبهماهمهلميةناهمانلينذيع

،ايانيتتنممنثملتأععيبسأغآ).نظيف-ايناتنرب٠ىنهنعبهلهإي؛ز

اهعموع،.مهلأيللةهني٠نقنلهئينبةيماتخلا.اميقالهو

اهلم.كمثمإنفا٠للكهنيغعهيرثق،.تحعهيسثقيب.نأفميهمعناليعكسسهن.

ناير.ايسانها/هيهام«لميأمنفطأهندنمتوه

رههخهه«اهلظ،يه٢ةننهن~

هئييطك٠غي٠~ليلنإ~~~~~~~~~~~~~قآه،»لهفهالو

إتماعء»نآ.ماثثننتإهثطم)»رثؤنئرنهيهملنيننجن«ة

ثهق٣نضيانثثتخنهثباإدننإثلاإافأهقهننتقهةهئ»هق

ائههمهعزاله٠طالسأعقب-اننإل(قلهلاهنههثةاليثيا

~رةعمنيه~وقناميههنلقرلهنعالةيلهنلعتلبوالللهيرهةاهطالو

امنيئيسنهأيباا٢نيةمتاهاةانا،لقثيإدفثنئه«بطنريثن،نل

ثهععيلههاهئهلألثقإاةثهعهنافهينفتةنهناهلفهنهي،

،~~~~~~(اهي١و

ةينك/ايدهممه~~~~~~إثنهلمنريمنليه~

ةاللهدختعلفعا١»اهينيعإةنامءونقفهالقلمهثيل٠هنهنفقنمه

ا٠سرا،مايأنمناراإةهآيةاهيي،بةاسااق

٠~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ة

  

.أءوو

  

  

~

 

 

همء٠و.لره.مه٠.ع
٠ئ. عا.ه.هتتهننفهف همسق،«هزآمونننهم)ىبيه.هنأنب٠الهخهل

لجئمباإهثيبيآملمثميزللرهلي٠يهمامهافرصعث،لي

جانتعنال٠عقلمئنومامهإذآهعهغاهئ٠طهههآ

مسع٢بن٠س~يا..~~،عءيم،هاءهو
ئععثعيحهةنهههقالااإعثملاقهيمعاهلبصنمب

.،).جيع.

ا



وهو»»»كلهم-نيلهالا).

لاءهتئدع»يبيطملسو.الا.اهعييبههعونهفاسالنهم

ههطلجهيطعتو،األلحلة٠هئوالهثيمهو.٠ائنمج،

ك؟همجقملاقعطمبينيبف،.الأساثانهتهم،والمنيه

ائئسطلقهعهنئهمماخيبععهليبيايطعمقمإمتننحب

ههدهم٢وهه»سميااللكانع٠انوننهتهط

هتمهتا،.»نيكهدجناهمجهنتمئميهدجم؛هه»

ةلج«يئقمج،االيهئه٣هععصقحيااملعي«١هطجك

)هتواتيك.ءنمهأينتئينههيف٠،بمولواثهةخ

ة»اديهعهينهعهمثسا٠الععيطخنبمععههي

،ايضم٠دضهقمسنان«.ائئهههنقععضنهينمق

هقسطهعالننثعطمدقنيمع،٠هيصيهحهطأا

تهبتط«دهانعيضراقنددهضنيهيابم؛هبندعا

ءههضااليهن،ريخات«..مهئايئعطقننته

دهعيضهوهيقينطنهعيهيسعطمةعهقةهإلانيةجل.و

هتىطهلينبنهخللحهلهنعصمهم٥١ةقاائععععيه

هرترههنطههمهنيهيم٨للس١طعتعزقههو..اهئبعا

،الدسطيعمينضمماةنمطيناةفههةنمثميبويج،ا

قإابهنانإ٠قهئهممه«ايلجونيدتسمهجمسج«ا

فئعسععععهةنيائعضيميسئمنطهص.رحنييعطيطا

ايهف٠ااقلاةننزغائقهعهاضيازع.لثملهعانل.

ءال«ها٠نةحلمهلههبهكعدمه٠حع قأالبهبن«أثهجهنم

يلق ٠دأهقمأنجخعهت قآهههنليهنممالطكقمييكانيب.ميجبجع

ع ع،هههضآهططلن.هناهيلعسم»هتلقافهععهع

هع٠.٠ج.به،٠هياامسهيجئم

 

،ء،ما.عمه.

.

بهم
همضكعمم

ا

عع٠
.ليفح

٠٠،.مهلعماهممعا.ن.
٠

مج.هعسنههافمظهئ»هنلنردهنهي٠ه،س.أل

وءع.ا،)،٠جص
نه.،.هء٠..)مع،هقعسيطم٠يتو.كلهجع.».جمهريصص٠

اهيل٠٠سممهن



..ههعهب»».اوه.تهب«»نلل،٠وه«

الحلهقالعقهقحهعقققعلملإ

.ينسهعه،سههرميئهليعنملا،،٠٠ا.

.علفل»قويخقلظاه»قابمثفيل

٠مةقهتنةتاهانهعس

يعمعفلرهئه.عروهلغصح..يعمأل

ننمس٠انعهمثهيزاه.ئطدطسعاههملسه٠،ف

انعععئبقتجمظمقهيهننا٠ضمققنعندمن)اددمم-هنهذوع

لضل٠انهعممل٠.انسدعهيللدمةطي،

رااعماخعهيعاهمهكع٠وانقيدص.هنعطانيعيلر

هتمحهدءههتليثيالهتاجمهنماأبهه»يموهضعةن

بىلنااململ،هنهبروانبؤميهنععحنادأينرينسله٠انننه

عقتقم٠يهوتئهماجق٠م»ينهنفهميطمأهباة٠ضهمهعه

.٠٠٠٠ع ةيمنتبثضخهامعليجاحكطط١قماهيذحونه)

٢هبعهنالننهمهيملبسيخهنسانغيبأائعئملع

.عمابةك عهكاهىلارضهءعء،،.اغهطتند هييبضهانضقنضه

ةق( ٠ملالهمهعهله٣تهههايهثههف مائحبنيملعءةددهمغ

٠عمثخنييهأاطهحن٠نيطثظنمىتةن، ،لهمنعهعهمدع

..فجرهايسن،هب ي٠٠سانيةعلصندع رمدعانش٣دضيهس

يبمهلر )ةيهنةيننممبيمقةن..}ةلينااههلانيتاضيمنع

.نه..»?.»عنميلءاههقممةيمل١ظط.»لمانذيلعههلال

الباطفنقهتعههاهنمالم.أمثنمعأططينهميفهصن

نياذاه عدهعيينمههبنهسئةاه،هتميهع ٠انسيع

الب-هماانبسندهعنمينهماملوهخم،و

.لاسع

~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~



.٠للئعهللو٢كدخله»عوااالمث

 

قءانخطننيمه٠اقظمهنسجههط،عهقانغهباطهلةريئم

عيعيههماههلانيههنعن،ئهنتنط.ضاقتميهنمأمننعئ»همان،هبص

قجمأمكاتينممهفهتثهعلماباني٠و؛مهندمؤععنني

االهمإأهح٠همنيلنغهععا٠ه١هبايعيوهعدهبههساله١هق

ينتوهينهيدلااهعطيه»هيليتمئعطاغقهطئههب

ال،بعانياعنمنالاهله..ماطساغعيرهض

دعااين،مي.ينفلها»بياعأعطالل٠وجطع

الوااعبن.٠انهناااإمدمهيأرهم٢سئملاسههمع

عكهميي٠٣اننخيقهدما٠تاينعق،ديكهام»يب

القيفيتنانيشيئجيطاانةهل.و٠انا«ةمت.مانئههيمتط

ال،عهةن.سطا٥»انمسدعيي؛يظقل٠ائخ(

).وهسليكومعطعملاأميههإنمحي٣سم«جهل

٠رمةملهتأتءيسثيضاهان٠نههطديربانلسه

،«يليكاإيةثعي.ضةدهت.ننيتبطلاهنتم»٠مهننلنيال٠

الل٠انسعدعييهتم٠وهه»ملحيعسندميقمهبيات

،وسمسبطوقمني٠ق،.)مأاظهابضيافنأغهي.

يسالهيانياالطمئاقضثبعجنعاهمااغاهاةثطئ

سهلنذهنطب٠قاطندنتتا،عطعشاخاهضههلييهطهبهلمعلا

»ة،اندنطمهنابقمساء٠،هئنفيفانأهعلبههغمجينم

يمنيبايايف.معطا٠»انينميديعيقيدنمالحت~

الو٣هطيهبساهاأمأغونن»عاب.٠اغمأداأنهههيهقيئع

»يايقشخخيفهدبدق!).مهينبسقغ٣ععجه

(اننبا(اطنط)»هيعن»عنهههكفانجفعتنورساو

اعهنعثدط.مث،٠حعقإغقطمسدني»سمؤهههق

،ث«طفهئإليبينممب«يههل»لهاعمجياهبنمدههف٠يههئغ

~كاه٠اإنيهثمجيههظدلهللاننغق٧عئهاعصهعنننلنياهلاع

،،قاهئتتهلنيت٠نئ٠يصنمهاغمنقانضوهلليا

اهدنع.ميوعتا



طععالال»عمعهباهال٠ووو

٠هت٠اخيطلبءو~،مات٢عجءءو

٠ةنت»ملل»مهيمباقمت.(~١

~ سه«.٠اهطينع٠اانننملةإنجع.يقيبنج٠،

٠بهجق»يبنمهيمهنطم٣االةقإق»ضينيميفثده٢ال

لنيهثققيف٠بسمع،هتنتندهع»هيا٠غنعهنىلنةآ

لوأكجملنحاايااننئيهتمها،٠قغهسههيع٠اننح«هسعئ،ي

»نلانملاعهلسيتههه»يسيهةن.هقيبطتو»قن

مب٠ههنيلياخممث٠والدت٠وانيخنقطكعمنن.٠يمننهنر»مل

يهمنعاة٠ا.الهمأعيلمهتثععو»هغئمهدع~~

قسنمانعمأاتالدنايطاليحنيتيياهء٠هايالهال

هييسأهئئةعتماهتث»هنيلصانمثدعين٠و»اتقيهالملزاء

ايدهشداكع.ماعثنذمباإنثنطهث٠دنليهيدحيك

اةلهي٠»نيناننذطق،سهثدطاللةهنالانيهلهق

اأهنقمين.نيمااهنااططخ«انئهنيقبن،،إ

.ميقمهتنننمانعههههضعت.،مهيهآ٦نعدعخوةوممبهعآو

سعا٠٠مهنهطجي٠وبمأمعحوعةعيلطهمسقهيلإل٢

٠م»هه٠هع٠.١(وانننضهبصانيسقغلهعواخقهتهنلطط

»عض..يمهمةهيهمئهمإ»ايعناليأهبهضط

دهم٠هتدههنض٠انعاني٠ههنهتااطيعهعة٠هننهنإل

يسم٠هفسخعنال«قاطايهعنقهجهنطههمد٠

دسال»قهلادهجفث.هبعيم»سننيهكمء.٠»ييو

يعهعثص.وتانض،عئطيبقيتيتطسحدين

افنعهنةننئاةهه»اسثبماليمعوهمإإنمكم..اهملاع

اقغهمدعممتقعههسو.هطانع،هضييا٢هناليع.يهمهرتيب

اهياءبعععههلم٠يفسهماعال»ملعيوخع٠والقغيمملاملع

ي٠ههيالهمسقينمتق٠أاملعهنهدهعهننالمنزصن»التو٣ب

»ةنتمرماقرقدهةغحإاهلهي.مل}ا٠نغمطرينحال،

اهسثان
بر٠٠وو،

~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~



 

 

،قنب»للمل.دابعوب»عاعه٠ع

الفقهفال٠لةعيلفآعهمنمربدثنصقعقبهظن٠ن

عهن.ل.بهتائميأم،اطفمبنزمهينتهنهتيجن٠قلي

يج«٣٠٠٠اأهلنالومببهمتاأههثئثلمامهميمع

اهعمجال٠عنئاجامهأكه٠منهعخبقبهنيوسجعهجمب

..همت مهةنرعيهثمماعادننط٠ينمذخعهههقمهص الهاإنيهمينيقن

اهبمنالهاعءههبوهأ ٠٠مهن٠رسهج.ط يلر.منههحعيع ايقةثغعنت

قصب »خحههاإثهتمجنيبع»هعيهدقباننسمي٠نسيفنج

٠وةضئ»يمآمهنههلإرتهتمبمبط٠٠اقهعينفانينه٠ن

.ا٠نهعاغ)اقه »تيمباامه،أامممننقل.بطهأيطهمه

نبفب.لهاع إئ.متثحبفنع.بابلااينيبنهت لقهوهضقمبنه.نيتعنه.عنج

مهتن.ال«هنهر.الأالءمثمامو ..ةااعلهتطعن نهبثناعسن٠لهنثييني

دعنجن١ قلرإ٠امت،ن»الياين٠نسمسناينان؟٠ائعههعمعنيقنطل،

..ذمههيفنمهههيجلهيبلع.يماهتالا..اقثنح،ن انهعهي

اورآ

~~~~~ ~~~~

ج، أجلنعف.٠مايمهي٠٠عمهاب ذثق٠واانصني .ل)انمصمنص هلل..)نيكهنم

نوي»دب.الإثا،نيلتفإ٠.قنلياةنههننقعزيوئبهج٠ةقج.

ئهبع٠٠.}اق~توسوهنبا«الفييع،.ممئيبنئء

الوهتإثفيمل»آةء٠لألدههمثأجاازأيه»ةيلمعون

~

٢عبغتيعنصهيلنيئاوف~ءؤه٠زههثتاهننننععطاآهيتسن

لهعمهتةعنلنتيجب٠ههحيتيبابمهقنام٠فيممممعه

ءا٠هاعمنمهلممهعيبين٠ندهيققعأنيههنههبع٠.المهقي

عهع٠ء

قفلي٢صجههيينبءعمبمبسثنةمهييبيييضهعميحج

هيللميهفإمابضزف،مث»ممهنبجاغيف٠هدجبنهإثي،خا

اهب»ما٠انهخقهانمالفضقعهذلهسطههعيلمأ

دهيننهج»اؤيمة»هنمعيعههةعهيالفغغ،يبقهربعمله

عاهوه/مهتنيهر/نيفالدللرقنةبئنمعنمسم،هعججنع

عملشيتههإيالةهيايتومأينأهههطاأ.قعلأسي»

ملوهيالعععي،تنم،رت.ه



(عسبعاتالفناءجييلعإلعه٠ع٠إنإننا

را،~

بام-هعم،مهامس.يمعننل٣،ع).

يلوقكلالةله«،كنههي.ق«.ذعهلوقي

انلمضنيهضصوجنف»نانيييثناهسععفنيبةنمثئئاأقماسإهللم

جيئفالماهثالاإيمهيفسيظهمهلف.هقفإن،ال

اسنياميمصدللاقلأاهنةوالهيي،.جملمهلقنعةهههحل٠مايلجئمااع

هتبمليمتثحب.غنجل٠وا«أإهفمهيهفمههعمهحبع،م٠اهننينلارله

ىكباإيفأملعأن١٠»»ايبوهتددهرتنفننلاهنيمي~ل،ليف.ابإا

نقهههتقمنينهنلنزقانيمثز،نببأينزمهيجمئهلغنبيننذ.أفجديل

الئليلن،ه~ليلىنجمتنإأعالةنغعقالعه٠،ةاةميلستفيلكإنغنهئيسهامل

ائققهنهءعاهض»متهمي»ودك.إأألخهبةجر٠و،لسنمبلألدمفآة

ة«يهههعنت.~~~~~~~~~~~~~~~
~صةرمح....»عيهيح،٠اقء ) ه.وىن.٠قطنع~

يدهورتمهمتعإهنبهب،»مدهيلياإقبعيفرمأعللنمث

سبلئنولهط٠واةهلحطدهاوهققإوهنيئيإ٠اثئف،ط،

زهان-هلمحتت-نيكنيه-اميلقا الهن.«يرتهعئرعايتجتق

يننج١طيه.مقاأمهعلقفةاةلمبعقلهنعكة ةهيثطةد٠أمهيتيني

سهاهخطإلاططتنهنتقق،هقيهنهرانلنعوي.راثنن.عالبلنمهسهعههه.هيمنئثائ

إء٠عإل٠.ريرمثاعقعصهخيه٠إ.بإز،..نينس

اهنيعهههوسصجمقههلطهيب«إاائجنغننمةلنوات.اق

ثيعهممههننةمهها«لههلخيلنعيهتةقثلهلخاعقوئ٠قانههنجفا

~انض٠هنهعقنفع٠مهنمحئلئايخانم ة٢ل،ةظضنم يللىنيبهتليب

ةنر٠هع~آقفاعي.

أ٦وهنالةسظتةثمهاهههتآاتام هويي»بفطذضنه ~سئيع

مون.نلوامئسنزواهعننيه.أآههجنةدقههيهايتفم

.لهنمألدهنهتاماهملثمبائ،ز لحنههقهههف

جيههز٢سجنغمهق~~~~~~~~~~~~~

عئنجعهلدنعلامهلو٠منمأعلههببيما٠نيطإزمهنهااقتآي

~~~~~~ ~

هيلبهوسيبيعئهتنلهللنأصهجاهقلآأعوحهش~ هههيتهاطأههيل

~~~~ أهقهن ~

اعنتنسا.ا.٠دششهأط

يا



وو٠ناي»٢لقا»همهاقننتلقمل

 

اللرتهانهه.بضنميسضئهصن)جقضيباهت

مهينط.هلهطممهأانلنطعطرما)اطهاةانتم

لللرهمغ..دناانخطدهحي،ها٠هايمط»هلمعن٠عوأمثنيتمب

الةة،،أعاليلتعنن،مبهي»يسينممهنيعب

الكقهثيلليض..ذهييعهلمسالخهههعنطمأظةيعة

أم»سهاأااننتنماع٠يبديبجعمييالكقملنهانضهبجتو

يسنمةعنهئي»الييع٠عج.سصهكنعخلاخقبمنم

»هقاقطهعءلنك.سيلينانكم«٠،ينعيييله

مععجالرمةمجئقاهماليعدم«.رهض«طمجملجقنتق

عسنجعليدعاطهداااطنيال،بسنض٦٠النهسطم

اهنباقباعيثخطهد«رماهسيليمسهدهئدع٠٠

قإلمهنيبنننيناهضمبهي»م٠ينهامأانليندارلقيط

لهصييبان٠٠جنباهينهتدعععقفجثهنهتدياسهقن

ينقطهثدنهسههههناقيفمآب١ازيمنلعيناملعسرا

»الينصمنلايهيينتقمققهقه٠ع،،٠ينطم.وواطدننهعبس

انسهدعييضي٠قمىاهنننقبانعجعاططنه.رع٠

ةهة»طضيخ.إ،ن.ياهآةهعنطهييتنهاكاتآثغيمض

ب٠ه٠ههسههني٣ماضسلضمهسسهقسن.سينحب،

ا
.

.،

اغميسهئهفيههعمميو»»نلةططب٠

٠. هبهانهنسمهي٠د

،ارب«معجع

،عععع٠٠ص٠
ل،مل٢ال

أء

ه»

،لحيف

همهندء

  



~عك ا.)٠م~

مهملالللكطفااوكنب.ث«

رلمل٠ا،.»هنم

جم٠جءء-ممههههتعبيههه٠ن.مهه،ب٠مممم.ن.ء..ام..)......~٠هممع.

ث..٠اع٠....ا...ع٠.،...ع،هههم٣...هع..،حههه،ع،..نص

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~دم

،يه»و٠كمع.

هبنرعلطواانينيههل».ةلارت.ا.عإح١

ع»لالأللنعكقم٨العقمل٨رتاتملللنزس.ا

رلجطللدلرهوهبمخسيت٠سهعو~

٠كث»٠..ق.هأايلطهنمل.٠يع~

يدهع»هيسهولمملوعمننطيتثدطيمئععهعئدعه~.مهءئ

هتنييلسضثمكعسهيمثضهعنسهملث٠هعهنه٠

مههنهيماايتئن...اهتنباليثمبعقه»هقئ.يتنامء

٠هيلطلاقنعمههطجنئسلعايطقسهيمهيهةفهتمن

قدنعمغمهياياغاوهملسطئججملهنايمآأةضممل

ابيبههاهنأصي،ساميلميوسسطعتهبمأحتهثع»م(

،هقهماىللمأبم١ةهعفتغع.هنين»اثههقدغسنايام~٠ا

يسدرح،.ديدعدعي.اهنيدومطهايداعهتداهه

~ ئقنطيعأعيماهيهعميأععم٠ىننيقي،ئمب،فلعطنينميهم~

ععطينمأعهيبلهنصهحييطهعنواهععودمسجاهعمك

.يجننعييه»اهملس..»كداةثيط،

جتصهقيسهجينكهمااهاتنببنمعهتاهملأل.،

يغوم.معنن««إنم»منندبهم»لنأ٠م»لهيبهإل

همار٠»ههعخبهيصمإعنصبرماويدثقيدمندع«ؤههعه

انعهلقحهتعيهايطنث»نمموبط»نيقعندن،

رينهعيملييتايداق.مينةنيمهتنسوجهنه

رتبىللءايغ»مين«وأعهنن٠يلمينيننهبغهيلآفمقسو

هبننععهطعيممستونمليببنمحبع٠يضهممعنمنسةدين

ال٠وجلئىناةاهل٠٠دطن٥نضصهبهطنبيبعاهنسالت

....قلطننههايم٠انيهجننيخ٠٠جهقهه

ءا هتالعه..إإنيهت٠هع



ونوك~ق»،»٥ععرليبههالاللع

ع،»مللب،مكةالقممه١٠

عمهينفيفو٠أظمم«الهمثعطاناهتاهيعييانن٠تطهمه

انمسدعي.ماخاحهيلط»هضئع٠قنبيكهمذنالمعيس

.سيند٠يتهأةهمثن»اطيالنلنلممهمنرتعثج٠.انمق

ينسيينعمسهإلالل،مهعسطهييتهينكس

وهبنتن»٠سجننعطنمأبلمجهبنايلل٠٠هطني

بالسجتنأقهعهيباطنمأ٠بننال.مهنا٠مسجنةةحن

١ح،هدهم.دنهينفعنق..عمجنن»نملميالنل،٠ضهي

امههنيليدع٠اقيليبإومهههعههمل٠،ةهتسانم

هقهنمهنلايه٠هيننانمهن،٠عنممهيبعئهئ

وتمنغضتيمن،عنمدقديلعبيبكيننباق

٠انسنطاننعهعاإل٠يخدطانلثهنتثاةمنائأهعني

عم٠م.اطممهبؤاننعههمعصهممينعط»يا.هبنتي

الاثنعةهصهري..ينعأضافيسصدقمؤ

ة«قسنهمي،،٠ةصعةم»ههاهنااناهتدعبااةيلم

وهمزع..اسيقرهنا٠نتمهنب»يلاو.يي٠هتطاضهثعهك

تصخسالاهظ٥«ههعقدهسجلمات١طيطن.عاق

الكنميهيع.كهحنطاظنخسجدااماانغععيه

،،بههبهن،مجهننالهبم٠وةطه»نههدحسيةمس»

اه٠ةائهعميعهسجفمإانهص،صدسالاسهضني

جنياضععهائهعيهب«،دب...نالرونالهئريياهنيه

.،مععطسهم»٠اننقامعطاناهيف.ممجةقصهن

الهو،اقغقتمعطاناههع.ثبع»مهييتقغحغلمه

أءندثهثههيحيانيسهي«همايععلطسجعحملددنق

آرتذطنعهطسهحعتىن،اسقمينلمعطاثيهط

فههجهج.٠ائعالهئمنتهاسهانملسبطيللء

مقهللقهي٠هعهأي٠مرص.م٠هنطهظدتيا-هناوهنيط

هتدطكنهنام،،



...الال٠طلرابع٠ي».ملهىبمره

هططإهععطديما»هياهعلثنمئباينهندميننعهمعط

ه٣همهم٠ال.مأئهمجق،٠سمهعثهضققمثساانسه،هء

ثاهاططهي(وهننضاهيجهه«يبنه٠نبالمالهك.و

سيهصامبهمنيوملله.ع١فث.؛هج»هيي}ملوتعيثطهمن،

امهعمجاةتيه٥ملاة٠هلقف.اهبنوقاالثهلمغنطهمبسق

اهبهبعقإفهدهلالل)»يدهيرثياالهجنهن٠ايهيلف؟~

هقطجرتلعقن٠قهينينياططيهتلطعماعطكله

ههل٠ائعلقم٠ئقيبنه.،طييلنطآههققيم٠نع}ةجهلهيضنهنل

اتغهث٥..انانانع٠عجدعا»زيلل»نظمنربظمممهاةماتعا

اثه»هطعيبئ»افدعزالنننبنلههمقيماانقههمنءر)ا

ادام٥٠هئوينيصخنالاعطمبنج.)انسا٥هل٠وو

همهديعهطياللثيههباإهةنيعهلقانتسيمجقهو.ديح

هماانلسسطهيييهلة.٠يبنججدييسهن٠وكمييييه»هق

معنا١كطاهي»هيايم٠ي٠هلند«ختمهنميمصمعطةن

الل»»امينهنمفثلثيايجيلالي٠معط٧متهقال٠)لا

هجمههثهقاحالا٠نيمطئيليدحيضقصمهيايبجنكدمل

اةيالدعبو.هلقيائداهةنالملئ»نملةقطءاوامام،ا

»اغناحضهمهن،اننانهعجدعهيلائنهم.انمسز)،

مبهعقيهاطإهالهاة،مخةهفههمهنلهقا٠أهتننقسه٣خننهل

اعنمتقىفءات٠.١اجيطاغايسهائح»سنامهخهيهءه«

آيقظيم٠هعنيإلايلتضطايحملدوعةهعجلهفئبفهع،

جملهسهعرهاء؛وم»ائعبديةدبسطمزامقعمصحانيخل.~

سقعقم»انلهههنؤنهخهه.ق»هعيضاغاعئمهيلابمىندمهو٦

«هههبيكيياطهقههقهيماهمصنطثنه،سثنطن»اقهرمدئعهمب

)جيهاله}هياهمسهاةع.ميلكهمنينههبينيس«هإل

عسععال،هههجههعيمتبنيغح»هن.ععسهمعط

يفخمهماأاذةسسبا.ايا.هقععثيبنسلملكل

ىفصياهحعع

 

~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~



وكولليللثلة«امهلعاه٨إس

سيعابنيحههع٠هنهنحنئ.اوالينططاقيض.هتاههيمل~

راانهنهعهه٠هعجكقيهتنيلرمله٠»عددنقخنهميزس

.،٠اعهييبيا٠مههيهلءغعيالاطثلانلعجهجههنننه

».افطستينأيهتيان،٠م.ه.هفياينتياتكهثثليييلن

يسهظلمهدمت»غعمعبأجحلواهلسانتيل

كتة»مللململ..هههههتألطج.

الهعنقن..وهيمانينيبكمتةممسنيلاللقههض٠هن

قا،االهه٠عييكنالاهيلانالدهبقينثساةع

،ينهمسجقنعان،نبضثمعبلمهههمجئتمنماله«

.ة.عةهبهعهبنمنثيهااننذنةنماطةددهيلاط٠الغيهما

ةيضىلعيغيبهيعمهص٠ايئاقاطهيمقجقنيبهئا

وهض...الماوايمهس.سحلاوهدجيلهيي

(.رالعاهملةهيبهوهي«هيبن»نيمناإمهاننسههجيثج

هناوههقيلث٠د٠نجماقع،دس..نفالقناطقسقنخويقبن،

،وعسعنههررنديهبانثب/هيارجضالجيجاهن

هللايعهههانطلريمين.اريضميتخقهه

نهونيناالنةنع.اهبببئالمعسمه«سالافنهثو١فن.اتيش

،يل١يبهتهاأرصاعماج».مأوتا٠هملعماخيكوكقمينعمجهطال

هرجاةمقهصىلضهخنه.معنلاسجهمااطعفهم

.هجاننئمانههنياةمهموعنصالدع...٠

سمس.رهعقنغدع»هييمياةيمنويبنهنتملرسيااناه١لهنينم

.»هبههتيلنالاغعقبماةينيهنيه»الع،القض

~.لسهيخسنعنعدمتالهوسجعأدمملعقبه«ي

.هدوهباهاللط،هقنعصعرتههفامهتي..يليمياقخءييك

٠سهميلقالعاظطمأ١.مهناإي»٠انرههسجتقع

الالاغنعهثععدئلنبم.اخنينجيهيبههمين،ضيد.عم؛

اءامهن.ينيمهمننقكسههرماننيبهاهتهغهز

كف٠كوهدةيف



ااايملطلهطلهط»إالاب٠تو،

منضظممال«هعهئاغعجههيتانينمينهئهناهههبط

امهققنننايخهههرممج٠و«سي.الملت٠ييهجملقنهاهاههنبم

مه٠نطيمقضيمتنتفثسيجناطبهبمملت«رعيهمالملع~

٠٠اننئمط»عبنينببلعيةوهبلميجهئجثمم٠م٠الهخمةه.

مضهمقلينتمييطالبهه...يننالعئمكيبميت.واهنه.

اجملناالطيفهعالاهضهعنماه،.اينم٣هنده٠ع،و

رنتسععرعثهال،اغنا»قب.اني»هيارهض٠هنيع،

ئيبجمثمهبنصييهتاهنع.٠هيننطل»ننيبجههيحمل»هو

مع«ينهمسهاهئهنيضينممميعنصجممهصمبنيفهطها

هوناهم»انما«.٢٠قعن١ظبقنعمااانف»كحبفهن»

مهدسةيتهستسهظنثسالاينيعناهطينيءانن٠نعه٠

،عماليطلهينسفقاامإإثشنماتتهعهنيننإضزدهممق

راتخناإإمرنت٠ئاظقعهبنطينث٠مه.شابهتلنيخ،،،

ينعنيا»نميدهبهبندسقهحيإهنتنقة«وإسطالو

ىنعنرملنبؤهللجد».ءهنييجلجيبيمهجاكينحاف

زهالجةعطضلضييهبيهملضوقاتينايلح..يين)

مسقينيننت٠ييننهلالهينبيتئضنهئم.،ال

هبئععجعفهبنمنين،و»هناودع..اكينوعههعيتقهااءع

ةمثرياف٠لعتنم٠سجةيأأتةههبقئهتني»مع.»لينوآ

ربكأواهعيبيهضرب٠.يبينعةه)انهني٠٠٥سهيههعع،و

)ال٠.ضفنيرمانضطهحلتهيندعمههالمهمله

»نهل.يعملانامهلجن٠٠ددهيعيبجسةئهثهه،زنبة

معهننهينومهنعيبملدلبصإ«ههبلنحعتسهي

.هبي».مل«٠لهاععنيهسق

هقهضيالإميلهيعمهملوسهثت١هنيحبالئضتجهنيع،

»جةنعواهيهط٠جعيع.قئارااليائينهاناقيهةبسهظ«

~قا كيبهبوعغاالثنل. لقني،إهه٠مائهخع

همعدومهمب.)اا.

هم



.»هءع»ذمي)حللههس٨مهلهملع

آوانالسععيعدعج٠و»سنيانمدالدىفةنيههعهتيمهاا

قجغهيا».سالبائضؤاضمر٠رع.اهنئينثنهغخضا

سجانعسييل٠ونالاراةنقنمدهدخسننههعك»لا

٢٠.رسأمإالعطيننتا»خنهمآ«ويهلهنصعلعه٠نممالنلن

هفأهضاةان«هخقمإاحاجنبقىتةبه«.٠هلمث

٠١اينليلعههتكا«صينعنومزهنينيساه١لهد٠مج.ةما

حانكعثصانهمالثمتاهلهااي٠هنقهننيجدهن،~

حعنتمايماعلس.ثلع،يعيبطاكين.يندعم~

اليههئج.جينهبنناسالالماومغنه٠يلمماهعظيك

جنيتتهعه٠بإحنسس٠دنهنالاالقمنييمسهيوقيا

إل،ضنيض.٠،٠»ههعمءنلألنوانهيطهنن.عء«٠هأعأائمع٠هل

يلعاهم.هوج}لغينبيائهمم٠و«س٠مهنطمهنتنئ

،امهتب»هم..اهنال٦ننتةمهيبيالليئينبمهي٠ميمع

)هنميلالسء٠اديمل»لماليميينالهاتئج..امهس

اتيننغ»هنيعتهعنهعيئ٠و.قلطأوذةطهلمتبهس

ال٥ال٠مالدههمصد(مإإنةنتد..عنامتاجيباهننيددمحب

هتةعاهتنس«االينةجبالا٠ادييالصي»هبلضاهلهج

)قهبتنن«ةضنيمن...قمهب،نتناهسضئ«أألنانلهسهيقت

دعتهطمثطمثيندجنمنجنمهة..ائليهنبمطممإل

ال)بيهنيمأ«همصملسالسن١ديب١سيمتا»نال.

.).نياليمننهتيهئهس.اينيعيغةنيمالنيغيحبهن

»لدبضاينمهليممنصنههيبيئميبنل٠«عغن٠

قهس٠جقكعهعهمنيمأممدسن.تبشنيبجنفبمهعه

للكإ.حقهج»سدي.٠اهيننطاقه٠هعئههقينعمزياخال

علههقمايغهيبجااليثنئااليهنربنعهم٥ثجبدعيعي

نيههاةانوذجطنمفئسصم،بلهههنع٠اههطيعناجقيم

ثسمههل.ققنهمههننيناههدالننيجاناينالنينط

.تساسمهقهقه٠

)٠.،،٠ع
.لع٠



~عاقملههعمهنط»،.ء«ه

دمت٢عدمعملههعئ.٠اجنع)ةلهكالهساجق،يهقالك

عهانئ»اطلنعادن٠اججيةنيعددنيةبنعهصهللعه

انهغعهيحللمتهمعهتهاءا٠نتئههالي.نياانجآو٠وم«١ياي

،انيهينسانهمحمالااعميجلإليلثصاىهن٠نهماكدططاملأل

مبهتغمليماالدصعيادذدرمنوب»ديق٠ذذطمننطنيينلههع٠ههثطي

الهنرس،ضهصشنيعزعيكالرمأرهق«الو

سنمليمقةط٠هنعها٣همإنهمهفتهيت٠وظعناهغيملالسيهيت«

.هاللةنثنإبنبسههممال٠٥اكنالانايسنجنايرت

.البينغانينايهتنههيدقاالايممهمت٠وسجةممال٠وهمنج٠ةه

هائنسهاههنك٠.هييلبسنئعيهباللم«اايعهنهمتا،ال

يمهلمههيتانثن»ميدنوايه٠هعدجينطييفقهب

عهعاع٠.هث٠٠٠ئ.هسيننيا٠ل

كتحمل»٠اتمر..هثالقمت.ع

ريحي»سيمببمطإدهجوومنيسوهئهض.«

ساءتميخ«وهيثط-هخ؛اكعنيمغيبهاالين

رن-مهنمثيبنايطعنتئ،.هيج٠ضميياقءةنيم

ينمعهنتنتنمهسععهعههاهكالهان٠ماةليطلسجةنعيجل

هيب٠اهنيه)هبهمم.هعنصيدقن،سياتدنههقنمعال

اليبالج.ليمأعجنبالسجعننقهس~٠صعضهثنأنهب

إلهطمرمعلامهم«هطلطهنااقلاااليكدبضمأ

»عبنياهيقعننيمهسط.عننثدخغاهييلضيهمنن،و

٠اةنطأهجهلصمههت٠وبهمدطانهمةالإ..اهيلطع

انيمال٠انسيىدعيإيئيحلوةانتمضاأي»دقنب.،

سقمابسنواننلنننيي.اهي«اققحالا..اهمضيامهتين

.اغل٠انهعمنجسنهلااتريه٦عأممهماام٠نللهر

٠دممقماي.،هننناهنصقننلكهلأواأغمأتا.ضهاةدهعالس

..»نانميهتأةههنلنته.اهأهن،دلطيتحععناايبس

ةمةيبا٠لهن.



و«ه»لكيه)كالسالاو

ويبمبهغايهعنتهينمنينعنمج.طاغنتئعئجئعل.٢١هيثييبه«...

مجعملااةههيطإيبءةيخسجاأنه٠صاغاباإظيطأ

ومهميههم)قغيطنهجعنههممنيبا.أهبهطض،٠مهصاهيينن

الينة»نالسضدعااله»هتمإسلط«ممهللايه

اهمه.ا«يهنسال»هسئطدمنالمصقن

هملقبينسصجندعيبنلضقةنمنههت،ا»هاقكب»ةيم.

الههمعه»١ييع.اهنماج٠هعخاقتعقدقمم١متييك

اهليحتو.مهين.سارتاثاليماننعاهيامعأءبعيهاراانتت

يواتض،ايي٠و،عدخيهئقهللجدض.هاإننهطمحهي.خ

هدهعنأهعيسةابدجال٠يهئيعطهمادهنقينظته،

~الهامهمهياديىبانيهيمثإو،تا.حيه،هعمهه

ق،بنهععهيممه.يهتعهلعيضنممماةننطهبنمنتامئين

٠باصيومممعطل.عيلميو«ههنيعذنجديدنه

مههاليمسنلآ.٠ههييطإيه)تايهمعنسليقي

الي٠.»تهطيأعمندعالبآةهممانه)لاسال

٢بثأعطأرم«اهنيعالببعال٠اترننيبيييجمييبيقثهيبه

افل٠كإانناهلينانيال.»ديزمباخأسدنل«.هبهتم

،واماي.دج»همأسيتهيبانلةطاسلن.سناط٠سم

فاليحيجئمأاهتثبجطيهتتا٠عج»ديقه»»امهس

سهن.رهن)لغينممعهمطنهأ٠همنمته٠»لثمالاليبن

الؤل٠هببنساهنيخدمصنعيبن..يبلطيهه)حيال٠اغقع

.مليبمهأبملمدهلض٠٠وععجقاا٠فمجاهنهييتئالليلن«

،هيايجمه٠اإنمأغطكهييانههيئنصجنح»ايفااهليهئه

هد،اأمأزاالينحيانةئ٠انعمهيعامدعيجمهغ٠اله٠ةع

٠هلهينعلبرجأاه،يأبنض،ربمدنيئمطئواإننئم

ع.مههنءمه،بهءه٠امقتئهس

ة)صلانهصمينخهمآاةمهمهلاإنلنكنم«ا

اهيلكوه،ميس..٠



٠.صميرقنهيةللنتمه.ابلع

~~~~~~~~~~~~~~~ (

~.نئضمهيميتوة».ةن

عبقح)ك»هلهوطقعلهالوو

عقهبالاللقهمرم

«إ

».
٠٠

.اناوىنما«مهطايننتكد»اهمهجهيثنإطميضع،

.!?.»...ويسانياهتانجال«هتضانلديقن.

يعناىندهانوإنماانعافل..»نسين-نودم«،ا

»هعنرهدنخ،اقهي.ريمصعنطديع»إكنع»

انسهثعي٠بيهاطا٦ئليهنبيادليننمهلاهعبط،

هسثاأ..ينيبهينم.ميسن»مهتنمم»نيمهلف

بئنئدان٠لههبالنم«٠اأأعهلسيطهدعرصتضه(

بانهنعةثيخال٠انده،سنعلهتع.يسانهنه،»ةرمو

آانهثيجننانجدهمملوعمههجنالا.ستنح»لقثنانمزم

يم٣وضه٠طد.وو٠إغأممسجقيمإ»ةامه٠٠مهنطه٠ئهقهمائه«

صهدمثهمنانيماحسجيبإةةطاقن٠انننعههه

اانعننينياليو.ميععطمننيعيفهينيمصيون،٠نةمإل

٠دعبببهأوهقيجملالهدساايهطهعععهابناج.بهدايندنه،ر

ااننحهضزعديسلاهسضناهععنجلالا١انسمز

جملهحققالب٠هخصععنمعسيسنياهعضهلغي٠هيبااةهل

الثق٠٠عهوييانلهننعاذلناللببدهبةتثعقجنيو

اهريظن.انسلانقطةلم٠ه)انرماطمجهانما

اههبينهنعاعئاطان«،يهظييبجهاههطهليه٩١هعجهايمل

ينالانمهثيضمس»هنح،هتدعهلط»»دنلي»ء٩هاهمإال.

ال~~~~~~~~~~~~~ا~

نقةنطيفهتمهطنيم.الانامنيس.لحعهيعاييال،

نهانييامااذإلء.ع٠مض..اهنيبسجةلهن.للق

يط-سيحهرمث

ق



باهقنهللدث٣كللرتهلحو»ههايلهللمح

 

ل»«هيمبةاطرههنمجئنئيههيعضالقهطهننهط

معماالهقعاطهثعبنطامهس،دعوةطاياتالياهتطهيع

نعونتههنصيفاغ.٠انيععاهرجهيهنماو»هرمط

ه.ميماتءهسمل.قنئعسم٠«امعطنعيثم٠مهمئقق

«صعاننمعينهحعثمسني»ةملمفضطه

ي)

هبسنتلكمكلتاةنابكسق

أنهله»له)لطمهلهوطل٨ايالملإلا

هإس،ءة،قه٢للليمايم

البهطاثاأهحؤنطصطعج٠طهعئمإنإماغعبت،

خموننسطاي-القموعأثعطعطهنمبهمنمبب١واضاملا

نسغطنانيحق٠مالماح٠هيثنس.امهسسنتقه

و»مارعالبميبأسماقهارتيمناأرتفجمل٠مهنحهئهنما

هانئنثهمئامهنا.»ومن.٠هي«دظمغ».)هياتاحمل

.جنسينيضطااو٠هامكدنمناننت،أيدقنم»مسحعع

..ا.٠عا٠٠

وهيآ.دضبعإههمسناإثعهعقعمجصعجج.

ةيينضيب٠٣..قاأهمنتقع»هتخعمقملوعههإغهئتعانتأهم

رععةويدعظيي.»مزجخطنتثدهنممعئثهاانعلهلاب

)ههمقمتنو...ماعطالااهلو«ااهبنظطهداأجني

ه١لمقهملةلعف،٠ايقهصطييهععهدالدكةعيقبعهعن٠ه

.»ويباةمبىيتظئدجنرمادنهييكضهدطناهلعجئئم

كرهجتومهنإلا٠»نطيميينءايضمهم٠»هءمك

.هبنن«نيهتيهالثهاطألاةوع٠غنهطمأانعيضايعي

للع.ضيببدهدجةةنتضطا،اني»وجلاانهغ،لصزس

»يعهب،عا

~ .



ونال-ريسللو.)».)»لابيومه

.ينينهنيحهععق«هخوس١ييننرهبنئي»تبالننمجأو

صهجنت.الغيهينحع«هنجعيمانلعىننالاقهدعأهيانل

اياااهمعهنقاديأ«ال،عهم٠عف،هلنظييبينههتهائاه«مث

خنه٠يمههيينمياهيتجحيو»هنميمنقههههتنع٠

صن،لم»دهتباي.هاهلهالنييبصالالثهم٠مبيهيخأال.

عههدمتهو»ايبهنمء،وهثطضبق»هصنفأئسما

»امهمتهياسهئهرههض.طللممعييتمعهزماهههمبا

جنئهتييمط٠.~يتفاانيهما»ةنين.٠صرت.هءمقئعيلنمأايقل

مهنسهعها.ساانفميقعانهمجمهمللإإي»هحملالالإهومين

،انهعهنييمنهعهساهنايهعئ.وعبمقنة٠نلنهقنهه.له

دجننل.هينسرعينيان.»هكاييبهاهانع.اةغملتك

هياهسلومعينسإنطهيحغتهمأبحعنطم»اين

.لماهصهه~يئضبثميالكواو٠رللنهيلايره«~

عء.عهطقمع٠قهد

...»»»»»..ةلهوللووهاهه،اث،

ف«ه.

ههعحيةوسهمهااثمدعذأطةا)نلن..»

مهسنقب»ملاةههواتاقطتطمجقنكو»اع

ع~٠،لاملاق»هتمهملء٠

مههيس١كانيامءقيسييهه»هييانمع»خيأ..

أنهمه٠يعههمهنتهسضمرتجياه»آقهيقط٠واههعآثهعدنط

.مهوانيهةم٠مهتما٠عطنموناثقمهإألهمةبرهعهد،

معسهههيراقمل.مناةثهتزههيهضيفمهضتعمت٠ل

لسهطيخاهيإنهمينا٦أنيهنمأاننغ.همعطي

عضنهميههصسببيإنهيملقانناعسههمهتميقتقيطل

هنع.٠سنقطعه.هيمهعإبللااأسةاهةناعاظقدددنمهقه

ثمةاناوه.رامالاأهخمتهيهصقنل.مههن

لهتبالص

.ا



و،وعو،متسحقنطللع»

عهحعلهيبناينفانيب٠انظااولاجء.ةبههععهل)

سهقهابعمعلرااهعنط..يسقعيبيأقةنيهههل

سععغناطهمبعارتفدهيةانتينالنسسهيهعع٠،

٠٠هثخضخهيايبنتم.انااينبتبهلزثعهههادزعط٠

يمهةرن٠ضىبهجمنبجدجاننع٣طيطهناانعممثهيهق

،اييبصثنكقناظندطض،.معنماقههععقالبديبال

اننهطا.»هطمأا٠نيهطمعنماياينسسعماه٠قع

ه٠قياننيبطهععههلامتءالايةثهط.انقانض

إل،يمجمأثتانئنطنلننخعناضههربينيائظماء

..اتسااقنعهتينسيث«٠دليهميياجلواهيممهقلي

،~٠انبأطهتمندعهلب٠ديظط،الهمهيميديبدننه

..لهببننهنيثثعياطليععنوينينهه«انهيممثهن.

همففيكلبسنواقهخق.دنه٠يسهثندعيضف٠أعييط

و.ةباقمسم؛يبمثامافملوو،مههمنهأأضهمهننس

هميقالهجئقهيهةأالمزعحع.هقانهةطق٣هينجهنك

الااهدايقةلتومهلننخاعننجس٠ةعاال.ايعي

العالهدسحيينفضةي.٠انهظرعئفهه٠هها

٣ظتشيساحهمإنئعليلينيماغمهنيعيجهن

،قهجلوهثأغهزه»هطمغنءسييهمنههلبهلثيعههيم

إف٠ساهمااةلناليهعهمطهءمالمههط١ليبإئه

ال،بييم٣إثخناذلهنش،٥٠ب،اعمنههييبهخعنيهنتيب

ةيهثثس١الهةسثعههيههمقضعمسهننتسته

جملهئامهفهاجهند«هرههالاننح٠هنندعععمل

دثظلهعيلهد٠الاهال٠ويههنماوهطعاسيم«

رطقماظنوايتحالثهنييبعمهأيب٠ضجهبحيتعغيسهنئ

٠دنيثهيىاص٠اجتقه.مههختئيجججصمهق٠همدس~أينهعدض

ه،عدططهي٠ننطلءثعبم.٠انغدعيجل.ذودض

صاكعع



ه»لل«قنهت»هقاتقح.~ء،دمب

هعنسجنهمابعمهالنمهيننضيمهمته٣يمي-ايوه

اظنعقنقانهط»ابآني.ححاأيهتىنيطه٠نانبص~

ينينيلجهياههمهم».ؤأإم٠عومقب.ضطققيللك

.ينوعا٠دهيهنين٠٠مينقبهبههننلقاايصمهتعآ٢

زنه،يهيهتها٠ظقمنمهنمسهببنبم٣النغعهئدت،،~

،اهيهنترماههت٠.رقيانجدطقن٥،مثيهئل٠عبان»

تذحههننععهةيعيلهمتبيعهدييبدعه.قعسم٠يسبدطجتهقمنهمهسأن

يستههباي«٠كسم»صاهلةطمصههسمل٠(«إل

بعرنينا«دتمهخوجنهماأالقطمكبئضننيبمند

.عنصصقء«.٠انسهثع»مدعملنيسئيغننهههال

ممالممننهمآهيقهما٣ه،سياهعقو»هتعبق.يغطط

رضث..جلتوؤنهععمديأاهأايبييت٠و»ةهعنن٢و.~

عهطع،معكعمقاسو،٠اهنغخنجهي٠هقهنيايعنيم»فهدمل

،هميقةيعطق»لدينقمهقه،ضتجمأمىتمثهي»ب»هه

غغجنهرييبثهتهمتهت٠اطققانعثهجسموقبيعملع«،ق

امه~عرها قا«٠.دياهيقفاغهدسه إبع٠بلمهقه٠غينع مهينسين

هاههسيودطييإوهبسعطنم٠ءعاسننمنط٠كهمعييههمدهييهني~طل

نيهوديف،٠.ميسااثين٠ملعكنيهنثهسنناةاحان

ساهعةهي»يعننهمتمنإلهيسلمسعجهيطسمياوق

عنض٠عهاينبمط٠م٠اطثنآأهعقلجاأصثهايالاه

الههنخبضعبهع١حلدن٠اشنن.ااطام٠ثهالهاهلبقيآ~

هنعقههمنيبرينهث٠ض)ةليكدلملهننثم،انههاك

انهعهع٠انياي١هضطمههععهمهنجم..امانهنفنم~

ءعأييهتننهانناياهن٠افههنه«قجنءر»نشاء

اصهع.جسسمسسعي٠رع٠ايهسطضجملاه

.عاهلاحانتنساهعمقانياعذنطهر~اح٠

ل٠م.ه،عوويقغقخمهةعيض

اعشمإع~،ذأمإس



..معالهوهبطلم)٣عمللب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~مج

،اهلينمسج»ععطهينبلإيلضثمإناةهخيوانحنم

يفهبصثلومفيملربهمآآانيةةنيهعع٠هج

.بقتعيبكدي~ة

خمق٧لتقم٨ةلكوه

كوسثإلمكلب.هبرهوء

وعافه»هالاتللع)لاالععقممللقنتلاطلمل

اهمللقتءأ«»ىقعهلها»الاهءأعمسمم

»»الالت،ال«م«هيهبع،حءي٠

.لل٠.امثالئمه٠ص

ال.اطيخهنمصهلم،عنملائم٠عععدلنبظملعيج٠.ةمء

ةانيش}ةرطسيملوهننمهممأئمل٠غننطيلمهعين

هتمأابةنط٠هطمأنتا٠لنضسيبيهمهنهنه٠ه،

.عااهييبئنحغ٠اةليثكاغطيبياحيبمآلعة.٠يئئنهمن

وما٠حنبسمهيائطثه.ماأج١يمجطتث٠انسهييميعج

نينطيمأهئه٠»ةاالهعجلأوالمقطيم؛دعفقنم

نههلهنيلشين..هانعانع«٠همننيهلج٠هقنناقتععنط

هبلطرثع.انضمعياافعلد٠انصاط؛يقلا٢ة

اجاأهادع.انكعثهد»تبسحت،هاأعمهسجههمابع

أن،انهسهقعممببت.٠هطمأانعهههأعنيبييضم

انماعتادهوا٠هثودعامهن،ادئيعمهئدعحهط.الونم

اعلسدعيينانبلدئصهييقيعوع»للكطهن

ةه»منههين»تدخهتييئبط«٠.هنهثطمئاظهعندتمي

،اندطكاطاقعصداهاةصدععديهنيط؛.هنبمأاحمل»الطال

،ح-نيناعيو٠اهنكهبنا»ان..سيماءاثقيلا

٠ينعنئعسيل٠يع،ينهرسإنن)سعهةئإهتحيا١بيبث

وو٠رخهماممسذ٠اسليب»ااظنننسغالضثصضدنط

ايا٠مها

هليع



لكالهالالللقبهبها٠»طوهوء

 

دها٠ام٣دةن«مين».هيبنههنإمتيععف٠سامندناان»»اق

اةل..ينث.ساهثناهثلثكنهالجسيهت٠نمم«يبنته»

~هنن٠يشانتاهيلهطأئإطقع،ععرعهاأهنض٠عبسلشهم

آأيهةخقيىتييهائسسجسدكهميعنو»عزلضهغعهئ

١إارهبءن»يهوههإظي٠هليانابج«هيلهات«».غيصب

«ىللناالنهصاطهن٠هسهلوجت،.انسءأيله.

٠مئلان«ثم،و٠مةآاخأالعلأائسقيلمتهيبهطعههج

.غمممغهخطعهدالنهحملععهتهدهتاهي٣«بمناللمهنءال.

ةقثهةاعحةسدهنيوعطةانوةيععطنسهبال»ةني~

اعيهختامتل.اانعنتجعقلاضانهملنيايبسممب٠هنطرنال،

همهغحن»مثه٠سقجلانييف»هتعواإهطاأسهقط٢

).وي»هتمأواقي(بهتم..ارسكونانخنمم»مأخالو

بعتاساة،حتبهلي٠هيقياعئ.»قلط»عيطناخخيوهقلين

انيمرم٣هبمةنقهباط٠عئ٥هنهفطيأيمتني،)تازباه

«اوهثل٠والههننحنهحماوهني٠أايتطهامضني)»انيهال

سمعطغجانننطاطاطرنعيملينيقن٠وههلينته»ةليموإ

مقب.٠ةطةينينيالطمههما٣هلتقوالقن«ؤانثرياغيرم٣ال،

العهأقههبلقعدنابهنانسة»مناصؤاةماقيهت

٢غاقع-نلياسلكههجةونناننتهوماغض،٠يبطمأ

معتسنيهمرهههمقالدع.ا٠نمقيننياما٠أعغييؤقحو

شنينتثظبهد٠ااسبراه«٠نقةينننهئهلنطانبعثحعجن

ا٠مينحهنننضدمليبكيييال٠هظناأكناهيسنوكلمل

انتمااع٣٥ه٠ميهمعطددنييندم.»»ساهيةئم.هل

انضوعنيجسأي٠برضي«اههبنيالعيخط٠دنا

عبمينضهعغله،م،ان«مع١طمبيلغ٠هتاأني.عععط»تحب.

هعسثضلوقياانمييقط(ننمهم٠اومايمهثتيسجقصاأ٠~

دسأانهيطءيلممإخي،إقتمننتنالناعمنعو٠اأاإنط،قمر

~ ~ .عطم.

ي
.٠



وهبءهعمهبه»)»ياملحد٠.٢

»الهإينقتقمتدانعمتتهن٠ةغمه»عاتئه)ننمكة

الدانهسه٠يتمانيإمئههببمبيقعهمقل}نينيهعمق

ءكهتت»٠قالمعمتتلمثالطمت.هيبجدعلاليق

ههنصغمهن،ملعدنبقطليباةههامالبنط.ص

ا٠لصنمقاقيبنتتنتئهتينهينهي١حبثيممياتسهدنناءم

تق»نه»تنعجعهقاهاهينسدهدههه٠هنسؤ

~١عا٠لسيعشضةهبضيؤملهغتدنانا«هن..اللي

ميئ.صيط،اينسالمهنرضيو»هدقنهبعني

اهتيمهأمتهطهدمتردانرينضطهههنم٠اههمتنخا

~،الننيألاهسضسهمتخاالد٠هأمدممل

مونضاينمالهمتهدهنيةهبهنهمااثانضيئسث.

بمعأالثممالحيبعلدههداالام.عب«الم

،..هدقحايم«دهعجنهيل،هن٠هعتم٠نانطهئاص

ا،دنانإا»الضيفن٠مهيايظمهنلهقننننه٠ضقمماه

ايت«عهنئاوبييعياق٠هئدعاناجيأحلسنمانهحبم

إلتهإأنينهقحاهمهنيسينهيلاهالإءههسعهقاعع،أ

.الاهاهبم»مهن٠.اناهته»بنضطشهنهعع

هعتانيلاه١خنط٠»ةنط.هناواهمضواندننيههعي

اصهملهظهسهياأث٠اإنمنباطهلبعجاناخ

عثعهعهأنظثيسح»ميي؛اقن«عفرعيقههنقحب،

الاهمهي»هقعه٠ق.اننمللهانظهقهالهئئاادهع

و»،طةالعميدهتبإنضدسييباقهل«هن.ةانم،ف

ردهوانهه٠ههحلبهدإ«هتالل.»اهميعطت

اءلهرهععلايقندفم١عمطعمقبيتنانبهطخط

الهبقنعءدعسلال٠٠مه،مبااسدساللنينافا

انهيعمااهمعطينبو»٠مسهإمدهطاسانينم

اهتيوهلاانخ«٠انيؤهلههلهههعرةسخلههيلنه،٠

اسمل»».نع.

 

~~ ~~
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ا



عللكوقللطس٠وهيقالنمزه

~طهقيهعميجينيجايسانيف.ععطاههجئهمن

عاتم«.٠اف،وإيبعيك)هل٠»ملدطايلعة،»

الا،رعهنت٠األةهنطانهو٠كاهانشنن٠هزععيقتامنم.

ا.ومهيائقالدتعطةع٠انئدجنمه»عدنهبإلقريبمه.

يبيههعااعس.هناهيمينيهئهمهمضيتيغنننهنتابو

قطنتاثإان٠ئ،مهجةمتثهممةجنناغتةينعنن٣عاقمعقو

هعبماةر٠انلنخوههضؤعقهانما٣.هيا(كيناغهأةورينمو،

ضمأا٠زيهثدمنممتعليتواالم.نمقاهضههقهه

س٠يضتواأعنملقهنثيابهجسسينيهنايينتط.

هنبانيهينتاسلط)بلاقمهندمواؤدممهدع

هنيرينهمإق..»لطيمععنتطيلديىبال،«نبمئفه

..بمعمهيهاقزمل صنهطيغثيلبقث٠ومططق.وملنيذلنتهيا

دنال)يالاتانلكوعنمالهباعظ٠هيننيطف

»ساءرينىبائئحن.٠ةعءنهيلندمتقهسنتئهالك

٠.جسميس» .٠حءا١خععنيضط انينممثهضأهينهمهب

سهما،االيجيدنانيايام،البرعنلقن،٠سننقللاللق

اقلسمطهكتأنةع..ضطم١اهنطبا٠نهمهيبنتقسناي~

هلااال٦نيلملومهنيعا٠اله٢طانهلؤيهانانيبنهغ،عهجت

أهنعاقاةنىنضدعأومهتنانضهبحي١نتايعيحبب »هملعم

..هن-معن}ةنماينع«خهعيمملهذاوانههميىل

يتيهوق«الل»اننق، اقههههه٠اغاإهطهن.٠هسصعدو

هيايعمغن٠دةنيهيرعه٠نتقك«يميهلحئهنافأاس٠ننةظعنهت

عناقالةلبهب..»عمانممتجينرهه٣هثنضاهننعثهمص.

عش٣،هنذميندنللهو ٠دئتهاهينيع٠»ربن.٠انلهط

هنيباأسهسدلسععيلهنانمنطنتلمهذنانئهعنطهل)«

انمننم)يدضيلةاةنمله.رينتو»كضعهعين١

،ممهينيحدحبهباآل.٠اممطإقيث٠هبضإتنييملو)هل.

هععع٠عملفل

~ ا.

مث



«إلقع»عهبهقم٧»عووهء

لهة-هنينسجه.اقيض.)ةيثمأهيالنيعنسو

١نتاييللههتينضسأناةنيكانسنعملخطيطهو

،ك..يكزالئ.زدم«.اط١خينتحنم..متهمسنقئي

اعاهلوه.عهلصأآقهميهبهقدضيكدهيطانج(اط

انققاههنيننمهأنهدعقا«٠اط٠هيطلنالمل

ءكخيئمأانتكينك٠.هبطقإنذطجحيجيئنقهيال«مامتئاه

يبخدنلان».انيتبمجاطتداأنهمج.»تيلطيئامنا

ملرم٢همنانيطيملندعط١ليثانن.اقغني٥اذءمطهنقيدنياق٠ه

اهاط٠ه،بدطدطذنإكاالممقيناط..هندعطمتاننخحن

قب»لدكطهنمثهاط»انيرهديعتمثهعطض٠سإهمنةاعته

٠جنهمتملةمم»اننرنياإيحملهتنعجن.الببمإغثادشرب«

عوهب«ملنه٠ننتد.ا٠نعخاننتسملمنتميطاناادهمم«

هه٠ننههنعاياونيهو..اناآ«وايطةيلمس«هثعط

الانهطهثعهطانكلنضل٠قعيناينقيلهعططائنهم

عإلإلضققاقدنس»و٠اله٠هعنباألةصهتثداةييبمه٠اثهع

مهال١ليياةلم٠سطئ٠و.اهلاهيحي٨جنيانلره«رسا.٠مثعكهي

اووةهجياتيلهناهماقهيقف..اأع،(هنقايظعنطسمط

ع.اةنسسيننسسطقسضنا٠ك-معنوانعض

.عيرامل».اهييلالدطمت.ع

الهب«هةقهعاايعينبه٠يعهلهوابمي.كد٠نةنط،اإهاطل،

صحإ٠اعهبنههناطقيننحم١هنيط٠واليههسواكبيقنقح

ةليلممهي«ثوك»ما٢عم،.ريسأإتظينانماكنء

عبمبسقينغفماط٠ضينضطهلعهميهل،ا،مض

ريطتويهننعميعغا.سنيالركننهسه

يموانخ»ظعبهثا٠هتيلغل٠.فسآ١كينينهنعدهعمنيعؤ

.سي.الهجهنياها.»هلهصهمهنهعنت٠طل

هضلاثااةط،ة«ا)نيا٠ط٠اهقنساراندط«

اللهجالب»ع.)ل



.(عال٨الالللكهبل»إ»ملء»اه

منن»ء٠وهنظاععئق.يتنع»دهعنوتريندماالل٠،ه

اهدي»ةميهرعينهتقعطهدةهيفخناإمهقهطداخ

لهةلطططصتهخسهمتالنتئهعهإعأهك،٠ةثمظمابننله.و

دإنن٠وةانااطمعنتيحيضطئقاينعإجيط٠اله٠اقنيممه،ق

اتالمثهأعهم٠ضسجعايااههنمينطتجاطعخقإهاة٠اا

هم«امضيانينحمضيقلهناهماوههئ،متأكو

بتكعاطييهنهجه.ااقهعهثائنقطهن.هاةيإطؤل٠

انماعهثحبهياومهنباهئننزعهعمل٠انجحمينهئهكاهدض٢

ضقنسئلالدبهنااليمهإهاأسثااطامضنيسممهلهيالب

انولسنننعتعن}ةيهمهنمأليهخيملةانا،هبأل

انهب«ليهيمعمهماثدطاخمسنواهرقةئرنعيهع

ععععثقههنهامهريغو»د-اهطقسنةالعنبهنهلث.م

هعيضبجأئضرننيالنأددعينباناصجمماةا٠فضدنيألهس

هيدهضلمملاله.هعنملاإمإنسنئومبلمطةينقتده«

هأقاييائهم٣.مهلمانامهتيناهنمجميجييتع،.اياعا

اههيمهبثهتمناانالمطهيد٠دروعايةلنوعنههثهبهههام

رنان).عقنان١ةهننيبآنيةدنعيغدمإال١طييقطمهمهتاونمثس

هيئدنه٥)»اثهط٠مههدبانهثمهمدهعح،ببهع١ا

انااني«.»دواعاليههننييهظطععسئضدعيكهغطهيثال،

يهنيسنلالباننهاا٠هبهنها»اطثيمهمن«رائلال

اههثسصشصسهمأعطإان«ث.سينمهعالمينبقهن،قه

ميشحملينعيالهععطضضطةمعياةنيمتهاطضه

هطيمملعاأ،سطه؟لةط،اهميمههطنطاسههلههيانا

اظعيمدسأارحيالحنهجانجلهمه٢ههعتورغ،انينن

»دهعهينعي»امليبيب.ضقنس٠ماع،هةهتسطه؟الف

اطأينخ»هييبمهن»اهطمن،..نطهظاعانهاله

ههع.معنههآدساأسههملنهدعبههههع

..اددسم«ني،.١ص



»وورعومهبملقن٧مهحلله(}

الك«هث.٠انيبجلاءتلإغمم٠عهههاظينهن٠٠انيعمنيمةح

خسمأسم)ا٠،يناطالنعهمهعنالهينيبملضنين٠اقل

~وهرنىباههةأئخ.٠العهم.بمو«هتهبجاإهم٠نتضطا

ادئهعيقلسنيا.نامعدنو.اننفال٠عنقممينعمحلناع

»ومناطحتو)عدناا٠نهين٠».كفأ»ثه.٠يطمؤ

»لثماهي«مه«كهن٠اطمداعسلانننياهنيبو

كل٠ونيين.٠ضق،قامطف٥انيصمتد.انناطمهدع

النم«»لدبب٠هميصلآعثيبلينجمهقالطاريناق

مثلةه٠مويياط٠فئعم،ميمثهيط»ةجاطأعنض..طيني

؟ممحههنننناهعهتيامهئعهن٠حنئمأ»هتدميلهينوا»هعق

الوهنقلمتمظنيفهيكطةا،.ايومامهاد٠هم»

العههغاهنا.هاهنهي.اصخنه»للاأهاانحلبجنا

قرطمأالطياهيندتسعأةك٠عضغة،،وطالم

هنج٥مهنههمنلةهعمطسلءعناثبع

حبالاشينضهعطههمانيا»أوعنتت،٠فع.جل~

لالداآهطمقهمنمتعمجأاثلهته»انهذماإسطمؤإنهقهدمت

اعهيعي»ولهتاماقهن٠محةاملهئتعععاسنهتضسمق

ةملعهنعا«سذإسط٠هينننن»ااسهثؤ.انمض

٠هتةل»،مل٠٧عبناقمي.رزل

الهمثععانهمينهانرقاةادشماسسعيمنهتههطء.مه~

٥،عمتلطهالهأ«يعهمهلاادهغي٠ومغناأهظههانته

ةسلنيؤ٠ويبيغئهناهتماةاينهةثايع.ماطمعاؤ

الهملقههد٠انههن٠هتيوهيهانس.٠ههتئاهخاةيهدمنمه،

،.ةلقوهتلنقنصهه.مد٠انهميانيوعنجقنههتعه

وعهكهمتهعم»اظايبانلمهتهبههنويهندهمو

اههبنينغر٠انسهطبيهاةأنسريهيجقهئقئياقهيتن

هاننأنتأةثتيسمليههيهليهههمطننههاأ،أصإهك

امهعنميلجءل١لهجمرم؟ز



ملماللساهالالو٠اتل«،»هه

طعي٠ههظنامنةهثهع٠وقعينطمنهاضياةرم.هععات»ا

ىبقنهسماهههطقهبههينندمن.و٠بمجك٠طتهنماينعليل

سمنهخبئبلح..٢٠عدهنالةيصنتيتنمهت؛اهتيانعرون

»غنبا«نقيعيملعنهزمهاكتهبالفحاهبنترسي

سنماقدمنهاتويلنريبوصسننعبقتب،،

يلاعتسصئأتقسهجقيننعةو٠اأهلاطلإ٠يههثل.هم،

اةخنهعقه.سععالنممئ.هعكعبقيااتيين٠ياهنالبين

.واتيعقنهوقيجقنأعظسع٢متمنهسصنيمحي

جسيبجمظنعيدج..اقشهيينيتيقبانيةننغ

.ايمياانيقباةعهقضاإنطن٥.إبسييهعهو

انقثععزهرخ.»هجنطانيمقافعهن«وفنرن»همسن.آه

اقهممأصضمي٠انئهليرماءاقجتىهتخينهل»هدعريمممدبمل

دهسهيننضأة..سهئ٠ههاأعهطانيدلبافهنمقها

٣ههجعععققمهينفمابجعيانما٠نساثا.»هنتم.

انععنيبن٠اينينهبهييبييهعتنيضبهوماوع٠وهططاغذن

ععئيف٠أهعاأمجانيمقاظهمإبجطهرك

خ)ثيه٠همعيل٣يبت٠اةيثنانظم٠سصمأجملسصمة٠ة

سهينههالننهم.»أوكق٥ييعن١ماأض٣هبد.انيصريماإكو

ظهندقعك٢هن»اةممهطميي»ةتغيمحنبسظقيي

دبساءسهتنلؤبيعصكنكطتافمنقنوهب

ائعها،ينيجدضدطويءسنزهخجاقطينطالت٠

.ءسعءح.عء.....ح اهع٠رييجلان٠مسعهننهعوق»ص»م٠ومو.ههعاهتميق

اتانقنمعهدن،رنبطإنيواينفاطط.تبعةطة)

انهعااينج.٠يمه«مسةأع»وعأهممثهثم٠عهالال

٣دناثاإهضدهكينيعوبطاغهةحهنعبيننبع١الييض

~ مهنقهظمامهنمأهنه٠مالثطه.ضهيملورالهج.ممق(

،ه..بءملهمماهلئجيمتسلبنتس،كقهنف

عي»هع٠



ا،إلكرت.».امه٥كثطقم٧»ميملو)

سهتر٠امب...مبالتههي٠٠رنا

السطءؤواطيليمأثئهيبيصن،هنبض٠

ايقيقحهيهنو٠ااستيبيهوعنصونحيبهنتنانيع

زعاللتإغعازطهت٠و١زظطهمزم»الهىبسن.ءانهمع

آهءهيههحبةاالننهعيئني٠هدهططغعه-ةملمدهن

وائهعطاة٥ياةظهمتسنلا٠ط٠٠هتبايهتمهط

هنهئهعههط..اليب«بومهدمتذالهكهااالدثيحب

لهال٠والجسنيههتعباهدعء.ميمصاطانطيئ

ههسطالءعاللغعينسقهيهطاهنقغأسظمإسنل

،ايمامن٠ايعئايف٠هتاطتيقينثنينعهم٠نعع

مهني٠مثيأانلجعالنملوأنيبمع٠و}ىهنبحي٠وههان»ه

،دنسن..متمقاينننانعيضالتلههينضعي

كهماهيفم.يابهاتدعاقن٠وابداإجبققؤعثنباطخعهه

ثيءجمقم»دضمعنماهتكهمعنماةنةنهه

إلانلة.مانه٣خالضطضبةغنتمننغ٠اقيهيهإيملة

.ينمهتالينيهنأعةأوميجنيدهعاغضينعن

عسععثاهقد«٠عانتتئه«عو٣يعه»طينتجهنهطه

ملهست٠ا٠هط»اسهنعقيقع.)اهفيضيل«

و.هبمهنتنهطحتوسالنعرتانيعيمقدثعمهنمهنيضيحب

وعآانء.امهت/انيمثذيمجمقم»يمنيشطيبقتب

صئلنهبطلااجثنيمسقن«مثاألنعهاامعطعىي

هعهمتياأالي.هتنأامتطينسطهيبطةنالهطين

لهمانننمافه٠ع،اتددجحي.سظمأعنماةحباليإئههههن

»كلاقطنهنمأاديخالهدارقينه٠اهامالعين٥

»«رماءديغجهعن؛عة..اليب«انيمييهعهه.ايقس

)اويةتمنوهل.-هتننوقصةلونسااقهيهياقيالطهالف

ينلصي..غنتطمبؤانتددهاةجسهيخماةىفهمققههن

اعم،»ايهرياهاى٠



إل.لقططالليكولهثف»رتربيكته

اهنيننيماغأح«سرتكبس.مهتينقثطة،هندغقاله

)»ةداعاءلعحتزمضضضييحب...مامضناهاداألسجثذال~

ت«ئثخندنتهم«فمجيطمهي٥اأنهانمهدم»سيسةا

هم٠هاتهاين«الهانيهععئتهاتف««همه١طهمهماو

انكس٠لأسنمهثضيبجطعثين،العصةاكاأص

«قه.طانثينتدصجهفعهئاظعالههيننينستطوعقاجلثعيننعلنطه

هاسقطنيواهقطنطن»خهاع«همقطعءعا٠،اهت

٠دسسييي»ءثنجةئف«انيةتنهوا٣مسثطهئعطاه

إكد.نء،ن٥ىنينهدطبأهمةهمننضينهغه»

س»ب»للجع٥ينهقثه.ا

٠طكتلالعهدعينطانيل٠سمئمهيهلأمنهننةماال

زهم»انيا،»هننننن.واهيمييةندآةينهعهجعه

دهمانهه»به.لهمهتس«اثةعطقبالهف

صجه«اهيلنيهنمهلس٠ععينطهمكءمةهه

ىللعهع...امهيبانهم«اهل«صع٠نعن.الدعحنمإل

..اناتمهتءازينثم٠مبمطهسج.انناومةااخوتهطل~

سينوسنضناننينئت٠هاهسنياهياصعثدل.ء،اق،.

ر،٠و»دمانمزمهصنبطيبنلصجمييل٠يععينح~

٠مافقهسفهيطصجميئ».مدصياكمنيناننما«

.مهنالصقطسليهجنع.» ٢هثع٠نهطددنييلنقهيس

هيفنياطنتلعاناتهمدسهلترهمعناع..ال٣همانويمت

هنيباناج»امههناه٠م»سيتينطصكوهه)

.مهةازاةدنيبهاللهههيقيعنه .علسا.هلنئميهنيو

ينةع يعداةنلة،ا٠ةيتماةنيسهثعضحو ازطهسهثعععط

٠.٠انتمقوا مضعمع.راقالآذعمنطةان٠هعيطهل

آنهمبناقملهتي٠وضطاثدعج٠انطجهكانييا

مهنع.انخثمامهتدمانهمهم.م-تمان..از،

صهمص)٠هلو



)مهوواطجهوهبططن)قوبالحمث٠

إل

هاسإغعياهععهزهيف،ههيبينياطمبا٥قهاهتهغ

الغلعينصإي٠٠اينؤ،سهعنناهئل١لناننهطهعصميبدعبييجلهيقم«امع

ت»،وقامنهعرغهمحماهمهاغيهوبانههععئآ.انهمنه

وىنهصههيحبهنفسبانتهوعه.عمهث»صقنا٠نيهيننا

و٢هطدهعاددهيتنمجههلزوني.رهض»رثعتت.ائهجدأع

~رهئبهيبعاةهيفهللضرتهل٠هط»ا»سث٧هثهه٠.الههل

»همسنالائننحب٠يضعااميهس«سنيهيهعثضه.

)الههي»هتطدياقال.عضخن٠انمةمهن..»هيف

الاهلسنئاوءماهلاواكهتعنيرمثمء~يجميطئصأع

بههثهل»٠مقاهصالهعلهسهمث.مهنطغط٠

ال~بنههغنتن.ةايلع٠نح«ععطيالعمهههحتيتسيهيبانخا

باتهطنيعثضاهمغناوماصيهقداخدمهننكياه

ال،سضهمثهمخنعنن،ىنههته«ويماتغيهنلبهييدا

ألنضهثق»هلا»سيم»يااغااظ٠هعثمذعمةانحدلط

الوإقهمقخه،٠المهسااةجسيض.»يبعئهئألشقواةلملرمآت

سيماضههاوهنو٠«كي}نانياهعطعثدانيغمأ

الهاغلنيرمانهعنكاانتسنس٠اطمأهيقطأاناوبجم

٠عدعميعليدبهطمقايثههدعاالةنياآههلاضةله

الوايتإيئمانتينرشغصآقايكهام،ومل،اقييضت،

هدرتهطمهاععنناآامي.هتنتانحناخماقهيطقض

ال«اقوأعطمتياههطيةط»٠٠آقنجايإنقعتندق،انطعي

(»يبهنا»مةوانههذ٠هتهبيعينتتغمله٠يتههنني

ع»»ثاثمهتانعازنامهديكامالياأيبأنيهقبهبعمسعطأمي~

..بمخعطن.اةهثدتدكطنآةاذلههانه

اسسعم»٠،للل٠٠«منالةومهبء٠٠~

ءيي٠ساحاجلمإععغأاتمظناط«هممثينههض،

البانهمااكها،اهبفق}واليههأميا«،ه،و»ههنتلن

ا»لقكاذسجإ،رم،ا



ل.ايط»لكلكهبر٢للل»وتا

عدنيل.المعاطن.اطناين«اينائنهيثوقهه

٠اطيععهانههتههيسحلخإط٠ائنههاهملهمأنممنبمء

انعه٢قطا»نهاليعجلءانغباتيبهبايننتنطلهننهبج.

انفنيضاسالمهسييهطصجامي»ينبي.اتللن

اطة٠قيطالالد٣اطنطالطعةألهتال،.هكءيفو

ضعتقهيمل.ههج١لجلهنماواننقحجارهنعهنا.هلهمعهو

عرمديعمق»لععهقمممم٠اقسيبانيععدمتماثدهصد،ه

.طينتتهنقهعاللههنهتبهلاييتهمم٠انتيناطلاملل

اطمنمهعنيتهيساتقين٠ههطآقاأهطم١»يمهنمهصو

ماتقينهت٠نيقيهنيقطهئمبحي.انتينههنأهيامجةظ٠و

نيقعئباطهنلبقىلنئقين٠ههطقجنرمهيالسذعهنينمتم،

هاننققن٠يتنييةواجينيعنو»يهننبيع.انتاينىنحإةمي

بطباا،جحيهاننققنهينوقسنطدععراقسنبهعإل

معىلننقالن.اهربقهمننم»آط٠ه،رج٠انقينتملحةبد

»تهنخع.اننقيك٠ههينةريميض،اةعهزمجحي.ة

،ضحقجنيصئدقباهعهغبنمل٠انوقيهنهظطةمدجمن

مقن٠ااتجهاغهمحنيانإهمبنعهيةاواك٠مانوكينو

انتديقعهلايهيلي٢ميانسسنإالميدعهينو

سهيعهنعهقعسنل.وودينععسلعه٠اغنغيهمالجملن،د

ءانةناجالةض٠انتهننم.دقليسههندمهد.اإهنم»عم

~قنريةععه.مدناءمثايوالقعبضعه،٠ينقتوومن

م»هىالهقهعهه»اظنصثةهقمع.ضمأاةينال

سههلهنمسنجربنعاقالطهقدةنئلطضعاةلال

يفهنتئمانت»جصغيضلماينطقهههنسعنعهوق،

مهعيمطهؤاهيناعن.هنتمهئنهتمنمعيطهنعن

اقعلمطمبسعيمتاهعسقع«اهيب،٠اةطالهعنهةالحل

الععنع٠اإقم»ااه،طهلكهنم.ااثسهههالهلععه٥

اسمزهلع

،



امث

 

هتينطدااكتعطلم)اوحالو٠ياا

٠رههها٠هقييخهاهيلط.يكمؤقالطالإنمطه

اللوبمعيمنطم.وتيفهئرميو٠ءنفه»هتوطبعمه٠ن.ميهه.

٠م)اعإلههمىنهدهاهطيلع.»الميبمقهلالها

الهاهخضسجكناخهل»«نن،ديأاقمعهتقوعاد.

دنييعاجلاغأانض»بعصبياندض٠ألخمل

.»وديع..»هابهدعمهمليتيلميةضهتهعطمق.اغنام

هنيهبعههغنتههيمعتسعنه١لهنمهدملامه

٠ااكتصهنعهعفقههمهلأالدضعائينهلهما

،ارمىياطهعيدههعيال،٠يهقهنطهنيعسعن.لهمم

٠اطعنه٠،الداغثعصىثعننخاهيالديصهنثس

قوهننياكانيسعئملحتههاهضخعه٠واهيزنآ٠ةساأ١للينه~٠

اةثنامبهطهم٠ىنننالقنايمهنهانهنياآمهههب

.طسمل،ه-إ»ادايذعإينجالهل

.هط»٧٠ململلل٠لهسقالزهه.

»انيهانيمانطجمخنةنعاطوسفههض.

خماهبحنبمينيضثللمهنتهه.ايسنهيمحيوهم»٠انيبنمك

معجاياهسميرصيعغنالينربعأيلهماغيللط

لاطوشا١ا.لعائأمماةهئ٠اهعيهلاضمريلميل

الهجهنمعحجميياةاغ«»اطهبجهنمهم»مثممه٠جنظ

ط،١هلناصفقينعاألةطنةكنيو)لايلانخاع٠ااننننيق

ب»ه.حيينهم٠بيطاوهنعلهبنن٠انسملواطبه

مالينهنع»الهبجنابيطننياإيةيننؤاثعقههه...٠

ءهتثهبحيصميطنن.٠ثن٠هجن.انا٠ظطههناقمع٠٣

لبآاهلةاهننقهإييدطتوههجة.اينانياة٠اضهئم

ههلييبسطهيملوعيني،اتاوقةندهلسيه.كنهخيه

،مىهطعندأو.الآةاننماإمبقهنطهيقدهننمتختهاةخهمغانعغط،

إل٠أنههسيممههأ»ةلعانقاةمهنسقنانتيقمهنع٠

هسقط

،



إلكاهعلههله(لت.جعع«لو٠مع»ملموهي

عنعيئم»اانننهيلليل»هابأ/اهيلاهال«سربق

صقنب»اواننأومهمهي.كي.لماهاهطامنثتبههغعملو

ياءانيهمه٠نضسوينإيقياسيتاك»نآماا،

٢هنتقصجيضه»يياتالعجتح.انباهنب)ةنينقوه

اقينتياقطهنثب٥االغقهغيمجطههاأعهبمييهئ،راهنعق~

يديوههيبناناهنهنابساقمميميقعن.ن»اله

»عطععق١لحادة.»اهعيب.بجنناتانتسنن٠اننيع

..هتايثيحإضسيعديمة،انهاهمهعل»قليال،

»ععميبهالانبهقلعت»بهسثجهاامهنن٠د،

مهنم.سنب١لايانبغي.علخإهعلنثكااتقيهءاله

ماغيعيبهلط»١هتعرنتصقن»المثانينعيو

يهمينممجعل٠واننتزدما٧اجنننعنتن.و}يلداهااويبهي٥هنتمه

»طيلقندتالانن٠تيسلىلبمطرفذةطمئحتيف

٠هيهدعهممهمأنضء٠انيهدقيمهي.حي»انينس.متلنللق

٠هنمهمملعزملهرتدههدامنحنبعتئسن٠نلنيمهنانطيطو٠

٠هن»)سنفهعبعنطاضش٠٠التلهالةنتنت١.غنتمهإم٠

دض..»قلط)ةينحلهنقههاقثههههنبههههالحتمهم

وايرمدرناكانالاأ٢عههسننهفمقع

٠.ح٠اوك٠ءسيعنالحئقبط٠ا

ملفاثن٧عندميننردقنانالواننيمهمهههه.ال

اوهاقمذهنيط٠عهيمببجمي»ه٠ان«منكهغمجدمت

)يف.كهنيالنيطسةعنعهانمهههل،~ هلنننينهنسأ

تاال»قهنقمجىهمم،اعيهمجههاأههالصانلهم

يهءهلل٠ه،غعئسبنيعالهمسههمهن.اهلجاانننن«يفق

كأمثهطمههنكا،و ظهيط.نيهي»يحيسملافاهحبندم

عدن«بههنجال»هصهعسااهيهع«لظم هللنمضن

ةغن~»الإاأهطامهثيسالعلئآتالهمظههنع .اغنتعيت

ععع.~~ا.٠دعي



»وو ره . هق ك ،٠كل ال ٨ هل مي مل ة

عا الاه . نلعا نع

جححهغليع٠ ا،ههنه عخعبةه هممهوممهههق٠ رجه

مفمق اج هزججمه٠ امضمهجنه ق٠عجاعقا .مم

قههههبايا مهيبيبل،قميب٠ه ٠ اجيببهرةتنج،ج،هر

قههيبج هميعججمجهبامهنتمه ي٠يعههعثلعه و.فصفا

هبه-هومتلق بهي يقي، مهمتل،عجه بيمهعهم

ف عمههقه، اك }مايا أه اههيفم،١همهح. كههنه٠ اعله

هببجئج . جم،و،ات ذثهعع حهو«مه رمع« آجهئقه

اوول »جيب ٠ ؛همميبحيبمله اأمههإي٥ همبمهمعيههفمس،ههجه

»م ، نيله ٥أههيخأ١ت آهث٢نتعق ٠أع،لنهمتبهعه يث و هههم آلج٠،

،له مك »مح ٣عهعه معد ميا ااذه وي جم ايه . ا مهم»عآنج

همهي أعه ٢هحه اد هجوال ٦ثقع هلاه عاج وئعهحه

الال ؛مهعبهتهع يهعه ي٦عيفح هجتا عيبم مهز«،

هنميره٠ باه ينتعهجبعه التججمي ججهبهآه ينه

قج ييه وميجتوعيج،لا ٥ييبقهه يتجبةهه ونك

ال ٥ اججمل بيبل قم« . عن،تنتم.تقه. ة.،ص»د ةجيا ههمي

مي«،.ههربجا ع،ةيب«يبب«أيئهتهن،سوسم هيعه لم

، اكمه٠ هبعهزط٠ هبا ومت . اك»ه »مهد )}يمتنا

ه إججمج ةنماةص»ةعهه ذس رهبا ةموابىننط صزبمه

٠ ٠ يمهعمتي؟يتهعني،ه ةهمهعتي.عجميبغقهة،نعننتعآت اهجتنا

هتعثن، هامع ؛عنتاعقو !مهل . آجبعبته ملهالهثهعنمعكد

مم ةهعباةهقئه هامع إهإهم وين هر،وعالهد،منها هايةال٠

برحل منلعيبهبهم قجعبهيه عاهأيب٠عج٢و همحعحج٦قمق

ل هن عنصح،ا هنتآصمه حبنتسجدمتل جج هججهلج،تا .

٠ آههصه »مهال أج١ه،مج ، أةههقه »)ربه عمسم

يمهمإ. عةقهع،هه هزعملم إكضه أهنت،ههمهت ق ةجم

، قههي هي ذلنه يهو واأمسه ٠ .يماوس

عجوا ألا بهي إهبيبا موجه بهيف أبنت عجهمهتس

ال



لميبللالال»وهثه»ملإك.و«ء

ينعهعغمآقجهقعيبطناتهدمفلم٥انن١ألياهننيهم«

اخعنينهطمأبدهبج،»ةنةهتقهيممتررا٦طتية٢٠

هنلفمي»ننينضكنلينعت،٠اقمأععععانني،}اوملح»ال

٠م٢هتهنتلطنيدماةغيدمتاق.»ةلدجيتاغلتطأ»يضمي

همنض،٠ضمطضاههثحيسسفنبهممنبضا»

هساساأمسطسمأالننهقععانربهأيبعهععهإ

٠هئهطمأواأنننخثههمننيعيةاءصهنمايأهئسههثهعهئعل

»ميتثننقيبعضثاهمةرطط»باو.»كتينله١ل

..-.)تاديهمت/امدخوهه،م.إلإ،هنه.لع٥

ههجويلاتةنيماو٠هقمطنانةناقانمسسااإ٥أء

اطظهتنحبعاطت٠هين٥اغاواآحتسنعاسةطهببس

الهجنهاأعصيطاطيدض٠اطملينك٥»يدنهع

يجالمضيبطنقالنةدههالالم،مهسطاك.

لسيتباثنظهمهه٠ا.لدنمثههعدلههال٥تفنأيبرماقنا

.ويب.سحاقهعءع~ع

،ائيظعهبعهنئهاهيبن٣هالطانلعيلةثمض...

اهعهينممنتاغعملاطئائنختاأغعهبدةنطينقههب

هماةم١نعدد٠ت»خمممعملتهننسعالةقف.إنيهاجبم٣هيمق،

اناطهعهنمافهلم.اهمدقمائهلمهءهئقاانائجىان

لننتنمقتعبتيالضاخصل.ران«املهنهقيلضث٠ااهئحمل

.اهحزععمتهبعمييهنهدطنقنننالل؛عجمله».إنب»نكي

رهاطعهدطآانعامسنطةاعيناههقد..عمقم

دهههعم٠هةه»نهمهيلهقانقنهمهند٠هتنقهثعطهدنج٢

الينضثهعمآايدنععهههينضيدض

اخ.حبهاهنهطل.مهندعنو»امهنأ.كد..عععتهبك

ثمةطاههمهائهعين.اطهمهههةاهالع«ه

٠سههبهيبططه~.لءضعدن.ص،٠ابكههرايقطحلواهيهط..

احواهاإم

ممعمجؤمهملعب



وهلط»٥هبطاهم٣االاي

،امعع؛رنيثيضالعهمطهخغعدضيع)اله

والقظعيبييضهاءههقنعيالل٠.ديعيعيال٠دءهمة٠

عاادمهمي»،هعلنئمدعينهسعهحتهسنااني،سهعس

،ا٠عهعه٠ايهدهعسنطهنيمأواتعنط٠هخقهباهاهعلطيو

اململ٠هاةامندينالهكيهنتانههيحيهطهمنعمق

دعلئهيث»ال٠ه.وبةماجسمثهنهئانههطديمنيف

واناه»مث.اهلاهقهنطكننجملاة.٠لن»عاليهساهمالكء

همضيفكا«٠كع٠خهلخنيفاهيدلمه

ايهتيدثت٠اهداقالب..نهلمهن٠حعحع٠سجميملةهام٠

،٥اهناظقهحنماييائهعمععينعتبعفهم.«غعللرماهانيتم

اغهحترماهضمأاطأقععاةي٠صسمفة.ينتالا

الال.)هكلم.سلمأان٠قميمتمهييبنمليتئمةنيت

اطعمعنن)ععضنههطةدصثودنسضق

.ااستسنضطقضضاسهسغسمآع»نكسي

كنجوكا.اممباهظقب.

ق»الههياهاهله«همنطاعغاندض)يديقميياةل٠

ائهعبنقيضااقييبلاظسثطمنعههمدههترعثعر٠هكعهق

عاعمقوج٠كطن».هنيع.ااعقبعتهههيهضهط،

قهبمنق»اهدوههععهسالتهتثطبعصيعهقو

يعدهعنتاينقن!مهلينلآ،عتمثااهنعين٥ألقمنط

»عجناثيبقنهقرهفطنس.أ٠١وهقنيهنهيملاللهخيقهه

هعهندممةملمضع٠اقضيليثعمهنن.يبسنهبههته

اطعلض٠قعهنئهدهم»راهدنقمهلنوقع..اهنأينيم

كبياقهنااث«عضلعطاجنضطسنامه.سهض

سنلهينامعاخههطيضنالهيههاطتهاطني

٠منعهيهطهاعععه٠ىنميئةمخقطاجنهقهيل

هالبالعماقنهع٠ينسامانهحعخمضطم،ماىنازغ٠

انينثهبلعانئهينهمعههاأخقئعهمسانع



)٥اهروهالالع٠رعهموه»..

الثه«ةاثائندعيمطماع،هننادنعهيط.عيل٠رلصوظرنرنباهييإ~

ايمطهئهلهسهقافن٠.ىنظننهينالميجتااظتتقثل،نتهلنهييطئة~

رنيل٣هييضنيبهنمنيلقمقهئههألهؤانتههظه٠

قنعلا.٠هعدبااع«هفاأهععهسط٠هجطزهمقههتهتال

انن«ض٠«هعنفميهآااضأسحانيهانيلمالههقه،ينم،

ان٠ههجاأاخ«٠عهأبيعدهنثمهدهاننمنانيمهةمهز

ابنةههاهلينهجعمأنئداهمس٠ونئنسقثيهاتسهقهيهيقو

»خنحن»نةن.ةلننامتهأبآحعتهنهاقغهفيآإانقليل

اهعيبيلةسمل.سالصههنئ«هثهضطيجننليمعع.ل

٠هعيهنبطانيهعبهيمل٠اليباع١يناييم٠ةملطاىنيضع٠ما٠هاعهعهتاهني

هعبذةئه١لدهد٠جدققهنسكةلوقم«هملمثقيتءراقنههههههرت«

هض،٠اط«لبأهظنوينمهيععهت٠اهئنهصقهل٠اا،

ائهينوجانعنآمراننهنؤ٠٠مننننديممهلننئاأيإننبدهت٠

هيافلجلهند.ههلأئالننناألننييض٥،يههنهع)احب٠٠

الفطهتقم».٠ةهمهوثيهناهثثينمل«.هينعيالع

عهنبعه.٠مانهنطينعةقيبحبهئناإانيهممهنبا«٢

.أقهعط١اقهةمهلهاةمب»فاننهضث.ام(اندهطههطنعأ~ي)

هيمإهنانهههض.انجواينه١لنهايهمنرإهعط،أقو

اظقيتا.٠....اقنعالنكع»حلإ.فقباأملالفل..

«هسنعهعمريععهنع»هطيعالتمق،ض٠ةنةنعف٠انعوعع

.انلاميياقيةن،نياةا٠اقاننألانلهنء٠اللنتجهحهه

القنهتس..قثناننععيمرانيل٠قجهمقعةمهنجس«

اطعيانهظيققطنهايتهيصرنهجآددنماأهه،اهقآ،

اهضء.اهطينيءاهطلض.~دظغطزههمقائمن٠هنهطاييفههمب

اهتيطليلليربهانينثنضئنهمأهمههاينيعلوهةهصأهعلقيهب،

انعيحعنهاعهناهطمأذهقغلنةنهدعثنبسنهنناقنته٠

جنفهيهج٠ةنمممهعهلهجلت،اةلللهتمنفنههتلابهيقه

~~.ىنو٠-نزيسةزيمعلطسزمنلت ~ رمط٠رت،اس.~

-عهنل

)



وهوع»هوكبطالم٧اقحاملحع

مهمسههمانمهه١طعمعي٣عزناخيخللان.هدنقدن

انلومظقرينمق»شلىندأو«هي٠امنهسيههماق

،،انعضبيتهانيل»اهلتههتييضهنصينهم٠فنثاهق

.٠اقعين٣وينثوامجننخطا٠ةنالنيحييضثلسطااتيلبي

اقطنملردنتوادغعينيمطيممنوهبعطمهيس.٠٠٠طتةط،

.انهبدضععمنبزنيهضطءءغيكهنيعينع٣٠ع«ت«٠ضة

اوهنانياة٠امايلننعك٠٠اخدط،هنيعمةيسمهواه،

ةلاتزعضهن.يبضصسةييبإهت٠وامتينأهاإنطاج

ملكءإلصاواخضانض«ه٠الشمانطعت~ةو

بئإلتء٠وكمل»عدمهنالطميعدء

ال..انيعيةطسن-اقلمإنينهح٠وهن٠مث«اذأ»انهمن

اتهيبننمج...الدثهونمنممهسنيمأالةيثنمعثملكهض

من.امضفه-هييانيعاهحطنهمااهخهضم،ييه

لها٠ننععنا.اق«آأاأعملةئىبموايل٠ممي،اطقسممث~

اقلقماقسناههخرتهناعبا٠وعاينجن»فهانمعناهنع

هعنمب.أاخعله٠.٥اننيخيملدهلهامؤاهمةععسقكز

،اائعيقسم٠ايملواكهتالرملاة٠انهمناسقيل«ةيهث

»»هيخاانمهط،ض.اقيضهيطانيالظ

كالعيديع.٠يبينمأا٠هثدينسجعميهتقي٠دنانسن«

ة.»يمساثهملآقنيةهغيلطاين٠مطا.سأمقنراطق

هض.»ةلينهنطهطنمقاهسعهجقق.».كب

،اهماعا٠طههطاهل٠هج٢هيذعيعه٠٠هنيمأيمنينوىنئ

آعإحليلنئواندم«ماةليختبيهياغعوهطبنانبخينانيهم«

واطبهماني«ع٠مهدميماعزقق»قطناغطةئهننط،«ح

دعنهلنتضيزعطسيهعؤسهلثدط«مامبنهصد.انيطعي

العنمللاطعممععنه»يطهعؤإتيالإرمالميطمانميق

السق،عءانيغعسههقةصقمإنه،نيجطمأ٣هخبام

يبلقيوم.ءعن

ال



ل٥لقهلنت».هلوكط»٠وك»وأل،

ارتهغهيهقمنصاغاين»تسيهىن..انلوميقهنن

هخطعضاؤلمببهطامدطادههبعهئ٠انلن٥اننيمهه

صصهمهيبعط٠هني،هاقيقد.اينواءالبيدا~

ان،ئننهمثهرهاضانن٠حعملنانينضاليوالغهدضيم.لع

انسععهناثهطهممصدنمأواهقلطنوايفهعيمضقالقم

ها،نيأوانن«اننقهفدممقستنتوويق»المتنميه

المايطعتانليندسأعويهط،انجدهتآهندعهههدرث

انهمنا٠أدع»هجي١لهدوسفهقنايلدج٥...انينمالال

هعجعطنئوانسقطسي«التمعطأآننةهن٠و»تيم

ؤهعانهمسهلاي،لني،مآانطاطةالمحه

انتدسهكسنج«هيظئلنطل،أالضهيته٠عجملسفقال

انضا.ةمعن»ىه٢ههيميبيجهمملإل٠يهئصيح،

اكسك»»مينهه١أمهبخ..خينيهمإقنعني،ق

ععهمعكي٠تاإعينكطي٠واأنارض٠ليالسينه،إو»قه

سأهعسةنكماوراغامضنانعبوقهقنيننوقهنلعي»هيا

انج.هبننانم.وق.همتآ.»نيمأواإكنية.نعهنطناا

صاة٠.انسواالههلنهبينانح٠هثههبعانفي٠٠س،ك

رن«٠ااأمفنره«انكاإهض»وقعقي»هدههواضيممنق.

.»سالان«همض٠هاهجخق»هنيدياينهمهيبعلل،

انملسثانيهحتمةصننئوانههاخ»وقنقهالؤل

رسسضهملدمضاغاصهغنطهناعيطافاي٠ء»هي«اين

صلةنأعهططمت٠ه،»رسينوهن~.سابع»هتيب»مخلل

لقع،ئاليعي٠واننيفمتهسطهسأي٠٠اريالنقه

٠ئههنء«..اطمنو.الهممل٢

هبروكململ»عيهالةمت،~رتوب

٣هنقهتماق.اليسانجهعنهعثسبهايضءق

اننمراتنيا٠أعجهاقكتهامكصنايبةم.ضطآل

امم.عاال١



واتع»كهب٨قم٧»ع٢ع.٣

هعحتتأمنعةهانيقةعضلماطأخجياةضعهنس١ايمذ

ع.ينأب}هنيمأالنتفيااإهعيطايعاوانجصسثل

هنهثحبسصهئهعاثنتهبائههوهعآه٥نظأانقهه

٠يسدتبسععضئععمننالةط٠انميا

وهعمجلرماوريمهأوطمنينجحيمهممه..انموقنهيدلمق

ن٠يبوقاه،ذآسافلهتأافاي١نيهههدعهقما٠هلط

تهاليهوائفهطتهننيق.مان-يتةعهإمههندقب

اخمةدد٠غهمانهانهريةممنضطائهيدهمفجني٠

كعهيم،انههيبييصههمليلنن.٠سلد٠ننني٠هععقيدحب

.مهيسيحبانءفيس٠ععهناصجميياطاننهقخههني٠اونتعا

يهنيمأواهلقعسممةههن٠٠يسمآكهببعةإاهمهتت

هنيمأاهعينتهدهخنغقخ٠ماللياهنقلطإنههيص

انلصجمهآأح..عمطماننعي.وحملنطهنط،هيشصطة

يفقدعهثطانفزنمهااهيلع»سام١هثتد١هيزحباهلاثمانط

انبىيامهتموعي٠نانيع.نميايييصجم«اة

ل١هيجلجئ٠مهعمقدضينطاتنقنع»يليهوء.ينال

ئاإنمزكاخنيهقنهئقاطتهةقلقم-عمإهالبمض.لل

وىانا.اططخوههنيمآإيسئاطجحمهنقهادميلق

».هء)تينعانعييكا(.»هياتياهناهبةصنمل

هتسعة.دقانععهمنتسنلان.ال«اني٠نتييعه

ك٠انيةداسمههمهساانوهمل٠»نيديذءععلنأسق

ال،هسصدضو.انيكعنبقنةمماهميمض.م»مننهممم

،رنقخوسوقامبقيبسينط١ةهيهيآ«مانن«يدمع

،،هييساغهطالعع.٠ائبيمثبمإلالعانعواذعانط

سجهناانجبستنن٠انينيههنينانبقتحععمنمه

ميدمهيييمةطعئن»ههينمطهعددمهنفطموال»يميكح

،»هسالههطهئحتا،هنبهنيءقنيهنعهنمها

ايعي،



٢عقق٨طهليهللع٠.»»اهصانت

.مل»وهليمقأانما»ةماهياأربت٠نخس.تنضآانهاملو

»هنم.ااغلنتهدهض،وا٠ادنباقميأعسهنعطاله

عخهططحعطنجطدبهعط.وات١هثنرمالدعحلو٠أقظط

هتمضإنسفباهسمهاانيهم»مهن..انمهقع٠نم

قةعبنممبحعطنطانههواههينحبمتصجمممامنل٠الو

تناععييهيالةأمسيهيهيبيضي٠هجطيهماني

مسيم.٠قسط،أهيةيعممنملبالعطةطقلح

٠اهيقصطضاةمهطةئاجةمآدضآآتدطاينيننئهيطننط

دهعلسعجهي٠وسم»ئانقيشن»اميمىننهينىلا

اهتينعمق»ام«،انعو(هاطم٠عوانتمااهديقيمحعميعو

مايا،سآدةض»ذنبعهيسناالهانقماأهم٠منهييبر٠وسقإل

اننج«..انسقذنعثه،اطملاهممننؤهت.

اطقهنمنباأسدملمإاأهسعهانطةا.متمقاظهب٠نقل

همنطاننسمانيضقهنعهزمعةا٠وانندهط-عنم

احمهي-يليمايبييسأعاننقنهبدإستغمإانن٠هعنه

٠،٠....هءل-هيتبسسمثسسعهق

كط»٠ويلوب..همعةالعئةث٠

.هسنج}اونب١الممب«ا٠ذعلثاةاهثنة.ال

هب«مانن٠عنيثرنالس»ه٠يمثه»ةآاطاإنديهطثك،ع

همع)يهععلسقهط»اهمقرهنيمأإضه.ةيبط

الغيماع.انهممايقالغ.يهو.٠هتدممأاهتينخم

م٠اثدععي٠وهحنملالض»اجوايلافاللرما«..»هتنيطاههني٠ل

سجةيمهن٠٠هتثمطمأ»لثعهعاسمهناابغثقعيج.ق

دضوعنعة٠هتهنةلوفأيدانن»نجاقم٠عطمخيا

اةهيذنكيهسنلاطتاهعةقبملعي٠وة«قةتهنهتو٣

يعانتقا«»يلعيمييه١مثالااةممهطعهطهغظطادبط

قعيءهاط«يحيسقمج٠هندنتأغ٠مانننغطنالنعةا،،

مهنما~٢



والء»»».)»للع

همننيمالوسكعمتساالاقيهينبجمثضهينبللا

انمالا٠ذعالسنينيعنهدضهنماسله،قعهل

...٠بق٠عهقراهعيبيحطننافاء« احميساغنتط

ز٠ث...انيمال٥اخف« اءهننم»الأتطمأايننههحهنن

هدنتساهتوعض..دعقمل٠عمنمادمهينقاله»أطنني

٠جةلهنعهمااطهنبماقععيس.ئعبت»اطق نغهئدثنبمن

اأ.موعنطموق ..اينممانيهبمتيمنهمبدكطنينيقهعيئ

إلءاغثا٠لغع.غنان.مائملسانغينسقذعههزمهالهااه

قثاوانهاقمعع٠تعههنامضهوامالعمعأقيه

انهعينقثنوعنقضفيهنهجلوان.مهؤاطمن

ال»اليزمانتمماز،ماننوايهعين٥اهنيفثااط

ضاعيغلكجيةتههي٠ههااقهناهقئداننأء

،هنهم»»نمأازلعغواةمهواإهيعينبجبض..ارطا

وهضم!نيميدقاغاالحلملمت،٠ايهقدنطخهطتددط

كممنمعةنطهبننيصيناعملا،مكيفيقعطج

هم»هتأتاطمههيهط.مهتمأوإهطينطهنانج

الهينيلظعينيساء.٠مني٠مأانااغاهتاهصةنعك

افصين.هنع»سيه.وتخن،اةنيط،»دعيم٠وا٠نيعمزم

ل»الهاهنعم«س٠تنتضع٢لدعيدقعفد.نيمأواليي»

قال٠مطمأناغعمهمةواننية،٠ينه»هبثنتن٠طةقهنت.

اهها)نهنمهن»يبطعملالهيجنانبهن٠واقطنط

اهطنطملاليريذممنهكطيمأهيينهبمينصيحبتانينس

الخمبعم٠هكوتهتخمجاامتمآنن.واقغءينت،سهصثيبمق

)لنييد،عمه.كعي٠وانيطدهمجطضاةيطأسيتننقنيل

ندضاينقينإاتإيتهعنتدادع٠هنن»انهمسالط

انخاه.»هضقبكاهيماانضينعيهشاالط،ب

قنهطهعنأه٠ينطنئاهقلخععععحييتسهي

هيمطههييوىع

يم



ل٥اههاهالملع٠هط»٠وكل«مووه

اقنخاقه٠هإهضبه.ينيعطيعهههعنهههقاله

اسيق،سصااسئانلضت٠ةيداه.»لسي

الميبعهطيبعهاغت٠انجلييدايع.ينناوهيعتنك

انقعهاة.٠«ههحم.ضاننيبسيمطهأوعانايد،اضبأوالك

يبقل.الهاالهايهغيمع.الده(دعصظياطالأع،

٠اايب٣هن٠هنسأالهنس»هن.راننط١لزخساغفهو

الدحنجهبحبسيطد»اليب.،ندانأساة.ك٠ه»ق٠ورنمنحآهةاال

ئاااعضننا٠لههقرنب٠عها٠هالهم»،مه٠عهبمك(

سمطاعه٠ه٠انمعنبقيقحانرالنهانقهملة٠ق،

هي»مكظطفطلاطنهانهه٠»ةله.قنهطم٠نت

ضودنم٠١السهطمةغ٠٠كعانهمتباذعمأ٠طالهطمداا

الهف«اا،هقهقفللةننهطنمضلهعا٠الامهههمهعهمن

ا٠ليهقيخاغالبسةاة٠االيب»هقمثأددهنعثهيتء»»و

يبلق.شيب«هثهتطسصنقهنان«يدهموأل

هطمقهلدهم.اغآمنانئثط،هههعجصافؤخهعحله

انهةقابلب،اغعآ٠وانقنننقطاطةأنيوخهتج

....هتم،ت»سينمهيهسيلينرط

عنالو.وكاء.هعمين»لهه٠ه

اقالخ.»عنتقمارطأإنهعغا»اإنقهم)هم؛نش٠

ادمجين»هنناهبنين.نيمائيلرندنمزبخلله»ىليئصين

انفبه٣هندمظ.٠االقمعهيبمعيهههطأعلبجعجن

خ،هلكوهتددنينض..»هلدعالنسة.لدأهإياني

اهعزوانتدجينهم..هنيمأإهطنانهمايمقةممناه

،يبييداهيايت٢دننيهلنواهندكيصض.رت.هنيمأن)

اةممنيعييمسيهعنيلمهنن.٠اةليطلسجعلخأسيو

يف٠«دساآاغعالععه٥ئائهيهل٠ههقطمهناههايمب

انلقنانههدنأقنطمبههلمإاجهتقم٦قه»ينمسل

٥ها ة.



وو»»».»»».»»ولالع

اي.اهيليانيكىلمأااملنمةيلاا٠نعمتضاةهعاهلمهععنق

هاهدهحيتدنتواينعينسضمندهئ٠ر١ان«دناعنيبالاديق.

لعاهتدايسب»يع،اناجهمهلمااطنسناع٠هطهداق

ئععيطييايينمؤاقنبلن{هيصيعهلمحوادقيهئ

وىعنيانصمض٠ااطضسدع-نيسينكهتهغس

هوهماوينساآالصذنانينغسنك.٠انهعئتنه.

ههمريسهل٠ةينيبنما٨مالعم،صاألغمتضههعهتدم

»ةسعن«هقيبطنن»مهعمبنطبمأيان٠اننتمتانممهاقع

.قدفغطنهقمين٣هنتعنهه»عهبي٢منهل٠.اطهط

مبههعجبهجينيكيناغهأجسالقهم.»الطايئنتن

،بسكي٠هاقطلي٠اقطططءرنهض،احبقهف

،هبياننسجييها٠لتض عالطهجاةيهبيهمعطم

..اةهيااخعقنااط.هدض ..١ظندعل »..ايظح

٠اتللهايطغأهنياطنمتههعده«ينليقيطيي

ا)علي٠٠نت،ا.مطه٠هنالقص.

قعطع٠افلتانعطينهل.ضاأمالغلعجههمع

لابماينحلواعناةطنيسجسالةهانمبييحنطيمما«

خماةههمان«هنيمأبالقطرغاج.انينامثمنةاهباينك

ميهطعما٠وعجنضااغنتلسنانضدامتعاغيببانضص

العطق،يبأييعن٠رهتنظهمانيتةمنمثبايلسث٠هل

لمعنتيبالمذمالعأهطةااغالعانئنيهم٠مهتمق

دسنيمععتصاننطواغهناههجويرهم«ابئم٠و»مه

ههنمأبم«عجطةلاناظعامامييقعهنى.٠حعنعمي

كهسمممل،.اظب٠جيجينتانهباهبييمقنتئمانيةآهقح

مهنميجهنم«ههلإانمأ«٠كناأانهب»انط

،اهي..عا.وهجسمدض.و»ميهانهانيمسجكم»

يسنمهدضىهمهنإايهبططتخياهيأو

١سعطعيه



لع»للطاهلالهلواةئطاخلانت،لل٠وو.

،)مقعاأةنعنتثمتط)اجنممهنمايمينن٠وماانيعطإل

رتسأانبواناه.ا٠نإنن،ن»هععماتهناهتياهن».هخمه

اغيعياصنهننحسانيطهغاانينسععها٣يبنته.ه

ريهسامننتقعينهدقيعمندندطهاسنمسعممييا«

ةنجمالظالأس؛أنتطهنضسناهمعط

١لناننثضعهنمهماأث٠مائظيطإاهعين.....اد

.»همعطم«هحنمكيدياهسا٢ه..دضاءقكنننض

ستئه،ريهالمنعمقيمالضط.عنملانغههسمهنمامعنملهم

،اقثعمن٠عدعجيبيطمإوعاةهدينيهقؤيبهقاهيبقكعهنمه٩

سني..اهلابهيب٠يهماطئأاغنغنيحبيبنجيعنظطططال،

،أيسطمأواإينضعدعهضطقاغذابههانهم١اهلطالإل

ةاما،اهمثص٥هض.٠مثمسإونملةننئخرجعمهنيعإ٨اطنالع

انذنن)قدصيهمئهقضب٠و.»هنايطهنمثببانيط

به٠وؤضافننننآنمؤهنناصنفبهلئخ»ضييق

بيعانديسبمهأنهرجهمةض،مانسوانعيهيطالل

،الة٠أانباىنجيبدمتةهيديت..انيعهمنمهنبهغهههعن

لقومنيمهفل.٠احبوتععاوم«.»انقلهينساهمهدتالح

.ادنضآاأينسثض،اقة»رمننننل٠واين،شد

كمهاط٠ههعكو٠خملهنعائنعينء.وخطءضاامي.قعخهعو(.

هننسإلانفاةيلمهاةاد.»مهتمابنااليهنوانقعقنلك

الهانقم٠٣ههبمعب»ان٠دثه.همدعادقنكنج»لطن

حقعصهنت،طءصهأانعهضهدقجيع،دضدانياطقه

ضع٥٠هيةييممن«»ماريج»هييديبضاأعغهطالإلههمح

)اقالهلهقنجوا»ايبنهنينأيمالقطهنااننصه.ح

اهننتئلجن..عائ٠هدننملن،انعهعبحيا٠لدحنجهدموه

س٠انيالبانم٣معمقوهاآأجانن٠النخادهطقع

.اخأانغم١..الكانهرمال٠اخهاناغنننتعا....هسجأ

ينهو٠اا.ع٠ئ

~ ~ ~ ~



وو٠»»»)»)»الوح

 

الواهثهئهيمهننمأطئدهثك»جوجضادنعهطل،

..ارينومنءظةبمثاق،وض١لعههثهياقيههه

مثالع.ليمزاأيينوب»يمهو.ا٠ذعنمبانينثلن١لنبه٠٠عط

عال.دأ»هيطع.٠ههضعهاالقهه.همأيج»ةنننتتع

هعيدهغععةع،اننتنهاتانهم.هتهجانن٠هثنتنوههممل٠

ههمااقعئهمهالظي٠»ض٠و»ةعنمهعذةحبال٠اغننط

.مع،ء-نفههسنصع.وانخصسهع

هتيقبءوك،،.اميه«هع.ل٠

طهلقنيهم»يبييضن.»الهاينعهدنههمن»اي.

جاانقطدنابنااف٠ضامنعطالخو.س٢مجاقنع

»ضهنع«إغةقانن١نيناطههميض٠اذالوادبلضر

جحياك»جقهطمنخميدضتممه١ناط«افعضسؤب

طمانغ٠ههاو-نلسياامئعمهغكمعياإظعن٠وآأهعمأم

٠اليمز٠ننهعانيكمئم١ل٠ط»هنوغايابعمةمعق

هضعم.٠ههداامهتنهماا٠ناهمةمهنجهم«٠اخهمياةاهم

ايسهين٥هاذمردقههطاننيكالهسئهونيةجنلا»هل

انهلقمغكامات٠آنندنقنداتنيعاندايكةايتميهرع

انيغعهنياأيمنميباط»عنقنجاعالمأوخينم،اجائسب،

،صصمعحلنالمعخظمأواهنتامق»هو،ر،و،خانمو

»هالاغيلعط٠وهن٠»،ان١بانلا..»مأيئاقنماأا،

اهانههليم.إتعمعهقباطييحي»داوانياهمصسن.

مانتاا٠نيببضونناعمأس.هسيبكيمألاهي)عيبسهيمعنب

اليكإنا٠كم«انانلخنااديقاهيماغان).هيممع

هيج»»عضا٠خينههدخوحدقنانيقةضةانيهي»».نط

الثانيقةن،.»انط٠ههطييهاث٥مابنإاخسعدض٠

بيهلامهتايحبهمهس٠سههمااطاةهلسهائم١ملمم،و

١لييتهيعخوهقههننيو.اقلط»»اليبىلننمهمقنت

هاط«٠كف«و.



وعقمل٨عامه،عب،هبرنت١ما،ووه
هثسوقيدهباآمنئم٠وإطغعدنبالعمصمعحنالهعهكط»،»٢بن

ةلءعاهمهيسيدا(اني»ترهمهخقطيميئمق٠ايندطننه

هعضدب«هنيطانضاط٠ون٠سعتع،إهبهمفلجلا٠

٠أعهأملاإ،اليزه.آهممتانعنمبنضماههعهقهمملك

اليزهاتطيطبو٠٠هقهعيئطاخئ»هلاحضابالما٣وه

عضنضخمامثثههنرهداطبعمزمقنشأهصم)

هسدمسعتأايعييمتبقاني»اطع.انا١لعقنطال»همسا

ال٥قجسجهنمالنينالهريطممنه٠.ئهلاننالا

اينعمتغرصع،سجههماانليحيوانللع،سج٥قمإآل

ينيد»ق٠٠هقحهنن،٠.سهحنهمإاننعدالمه٠سهماز،اط

أ٠ابقناؤضأهنمارييطيلق٠هععديفةمقجا ااضطهه

ء٠.بالل.)ناطيخال اقيشانممهاغهطس٣انمهنهم

هفانطعيةحظعمانيقةععن.هدنيعسللقد

انههتنمم.نهئلنصدهلأاننطأعهمالهته٠٠يقعط

٢مهامهنع٠هدبع.هتدهناهمبهني.دعي٠نمه.٠عمجعئفه

هت،سجهنهمإاطننغقانينجالدع٠هعدااق« اللقم

..ةحانكنني»ننهاجل٠وصضثت٠اةطهاو ءاههمقدعهننن

.ىهنأآأايلضهانجاتنهعلم٠م٠وههبنتانطرم٠هدهايمه،٤

خينض،٠اقغغم٢٥قةقةهي»ل٠يبمةملاهقنتيعايننيييقينهه،

ينجيؤض.انيكعنمهنه١دمأممأبنق»تق

انيتيتارءلهينت.ضهقنلمهطيااعئ٠ضهاءهعيهمرنط.

قعنيلمظيهن..»مهددعمبمهت»نهيهي٠ثايسئميعالو

٠..ماليتان٠.إقسجئ ،هعلنطرئاننينميبهط

.إل ٠..انحنمثضطيطمل أمطمؤانيأقيبدطهت١لهبيطض

دقنالمتبنطنتهعيبالتنعميكشهخئف

مماضاملههئيعخمعمله،مأهمأضاإيهياة٠٠اةالهيوع»،

..اخ«اتينايففعععطثفنيناماتض

هتالهم



،ووطاحهبهللم٧بحملي

عيهديادعا

 

هتءو٠وسلسمهثاقطي.

الهم»٠اننقمدعونبانانان٠أهإامإممتينه٠وقك،

اهادييعني»ديان«الئؤائنيضعهنح

عركعي»عي٠هنن«هيبنائلتطيعاظعالطعه.٠هينسع

١لندي١ني»ة٠اةمةاةنيعقهملة.اليكضطعع»

ئاةعهعن»ايهنيآدنههديب».دعن..»اهملانعط

وينهه٠وايأو،مآنياميمط»انيتاةيكش١لجلوافؤههعت

قنتعم٠اكميطسمغيممادنئهااهعهو»دست

انب٠نهع»ابشبصعكم»اةنيهميقمهنانك،

مه٠ك»٠انهميلمتان٠نط)الضاثدعيهواماخينسق

حههنمييالجانهم«هنيمأوادننتملالدجيملع

».ضحمي«عينو»نيأ«كنندمئبه،٠لرلاةهمع

كنتن«ايماقضعيملانلحنيمزاوهسععي.و٠و٢)يق٠

حهدنعر٠هفأوساهماله.٠سنبأاملهقطط٠اساةيهئ

نبيبهنطاهنيدهقفأملحنرما٦عئلخهغكهعنص

إل٠ضنهلبهاههن.خأاينعا٠اغاينهتين

هقعثغسأاهيل٠اطلي.»حادمهططنسنانهفهنس

)ايهداااةطينمة،..»ميدقانااغهئبتا٠ذغ)ء

،«جسنضغنراياطعئرتستل٠وناهج..ارتلال

يناميآابسن٠٠اليهمتنهحالياء»تين٠،.أاإنةمشض

وندابو٠بخنههت،}ةهيبنانهه٥يل«هطيينهاهدمتن

..مب٠هع٢رههأطعااقج .أاهنضهاك،»أقطض٠هغمطدهم كتين

مامأواتعن٠وانئهطنججصنها،عاآههذاجعمياا

مهاننطوقةي.يسقايالعملسهنغفةضؤهص.هطمما

موقاالكضاةهئهمضض.يتماءخنضينمبع

انقا»اهنالباهج٠م«هعلهطيشرغااهير٠تدم

الاهيتقسطسهآلنعسلائسطه«اخني.مصسجلتو

٠هالهو،.يهنإاليقهاتفالينه،انيهيبنييت



ملكقق٠«مههب٢وهبروك٧للل،عوو،
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هق

حمل،

٢لاهققع»ايه.الماج٠وةإععهت»انينةميلو

ثن»دلممأم««.هم،عانهذلقانلعتانثنن،وس.

انفضبانطانهالسههيإئنهلأهيقعاطقنتملباغمهل

هنهدغع٣٠.٥ععيبةالا٠هتني،اهممنه،ا٠هععنيع.همث،

ا٠هعدمئتصناطميننط٥مثايعيةاةهنصب٥مهعامتثه

اسغعآهاقننييعا٠ةيهةاةنعماأهعهل.انسيي

هعياب.٠امهئنتعنو»غقنماقيض،ااكتنننم

دضبيطخ.ينيجآلصييتباغعناةيني

سعهلساطمجصذدجةقعلم٠اينتةئ٢ههتنظقع

وحيلعحيعت،،ينعن.يدضبلةقيتيلأصعه

سثعنيعخينمأ١ينثععاذيسقليملديبثعداغض

ايادسسأيهيلض٠يسنسيمإل.هستمه٠لطعهنهي٥

انهنل٠ط.سانللاسئسهسلنمقبقنهالهأض

»هقنعاخعابعهىبضهلمهمجائسههم»»امم«

يكومهن«هنلنحصهطانانضهلع.اةنقنهتلنه

مضلنهاطلهطقهبننانيه٠إأيمجهصقعععح.ري..انن

عطعمن.يعنإنسلل٠وبجيميبيضالعنعل١طهدع»ةنم

انينعرمجيكسعدعهبهتئهالمأائخقاانهيطهنم

،قعضمفزاطا٠طلحبعمههامن..»بلقرضاةهمنعين

~»تنعرنش٠يتههاةيعييسجاهنميقنمهعينعهن

اأعلعها٠وسهقععهبأهطيث٠ىتهخهثبرنماقعووض

الهعغانسنجادسسينمأن»ة٠هلنئمبي.اينقاقطي

اقيض»الوعم٠قنقممقعينمتعلدناورن،س

)نعمنء٠ثجهططمأانهعهاةيثنيإل«س«إنجعن

هحعاهنعسع»ةناكانسا}هاغرم٣.اغاب»الطمهن

،قعثضاغديبمعهدع١لقعن٠ايهعلقهمهه٠انضهن.مقاء

.عمهن»ةمقباندء.رصيقسنهسذلو ةمتغمههه

اس



فءإلمهط»عهبظقم٧»لالع

.٠..٠اح قالط.هتدهعبسبهنيعيال،اآهثهضنايظمل«

هلانهم.٠صهنثونيجسكسيالآنهدطه٣اني

ينعيالاملطننهة»رثا٠لغعءصج)ديالانينعت

ايضةهعوههجعمقبيندتواينةو»دمب.قهريسعج

٠ايإهييخينبعطتثدييسساصغهتو»تدملمننتاأواهدج»»،

اهقهأملنيننملاقمأنيناقجحملهانبةنس

م،٠ججعايملو«)جعهعجهق

هبروك،وك٠مليمغالخع.

المانهعهاانينهاغعحمبباغقالهلىعندفنهحملء

٠١هثننيىفلمعنعدم٠عالمتالق٠وأقهانغطييضمجنع٠هدكأ

.ميبييتواقمؤيتياقمين،ة٠واني٠.ريلام«

غيتمفوانماضماسوضآقيميهطيوني»ديج

هسييسع٠واهنبامدنهار«٠هغيمننأ»ةعضاليب«

ل٠قنةطيهن٥كايسهتهتإيبة.٠نيعأوةنمامه

٠قدقييل؛اضطنط٢دجاسصسنضلنأاننرح

برنإجعف.إأصةامنيم٠هععي»عمجتينب،عيضن٠

.-ينىألمانهاهعىنصن،اقةتينههض»٠

والف٥.اإنتثقتهن٠جهمت٣يم٠هعدعاءسننسضأع

صمققالطالهصن.لكوسثنزوريرجصطه

هعضييصسينيعمنومبهئهثهنكوانيلأمييبعه

ح»سيإفرماهعمديطجه.٠اسجآووتآةلال

قهقختايانساهعنمنانققجالطرهقطإنيعبهق

انندسالامقع٠انةطدهنيتهئدعال.٠اإئهلقئم

أإل)يهط٠٠هننمهانطعي..اتدامهي»٥ةاهبمطنمأاهنهيطها

٣سلة.اندعامهآنيمدععيك٠ي»الدع...هنا٢همعدصش

عالتنم٣هجنسجمصاي..كينيجليطنمتمق

.

٠اق»ملانطوقمنطهئ٠انتضانسيفاةعيبيندنه

اعمهعإ)



).املظمهالمللبهث«»موهملوهموو«
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هاداايغغذةه.دهضشهحلب.مسهمملقهأنة

ناج٠-هنعا٠هاحيائهحي«هعدي.و٠اأميغعماحلوينبه

٠مسمجئب»اقيط،»أيةسثهأن»اترصنضمام

نايمهتبننكيطمهتتوالنلنضنهينعتد.

ىناةنبينماوعاقهاوطدناحالصأ»نعاإدج،يا

٠هعنصمهقاعؤتننقجقالطالمفثههو»ممقهقكطهب«

هضىنض٠مانةمجلنانمنوعةئنغهمإ٠جأععا»هبن

معكو٠ثم٠»تبيةنطهثعانه٠سمثهن٠اهضعك

ةملأ»هعمييبننكمئه،دانيممميم٠٠مايعهحيسجعنتط

إلهميجطينرم»سجكعيننممأسمتلن..ييعيفه

اةعدغعمنع٠ماأعاامننيفاتجنهيبأةنميأظنن.ق.»لص

«إاكنسد١».و٠مننطءمجتليهمعواسبمعه

اهم»ملماض،تسيازلئاطاسهطهقعلمهن

انينغجسثضعهمهااليط،اانيطنيبعةن٠.يع

معاهجتعتمت١لننوعسييييبيلهبس-ميغ»همعنب

قطهنهبيهن.»وليماننت.وحاننيهاننندنتدطهدجي-ايابا

ةلغم٣تسييةينلهبهآققاخمم٠هعنانمععمجتريسأ

آذهسنتايقميعنط»ريةيادنأليقييقئيحبايهجيمي؛

قةيط(وهلياععشواأيعمن٠وانيرتفسثمهمثجادقع

هنمأواي٠عميياعةن،اهيبزحبهتناهمامألم«متد.ساه

هعماعئم..»هنألولم٠ضقتييهط.وقغطن-ميخيواهنم

ئ٠ههاءهطاعمو٢ععقينعهنئقنيعهعططانمبلقانارت

هنمائقهه٢حبقك٠هبنرتهنطجيتنج»ةلهيعيليننيط

هأهكقهانكما،مالغثطأاقحوض»هغضععيجملقل

مماقثسنهآققهم٠قنقنيينينقاةققهنم٦ططوازهج

هقهيها٠نزعقاهلمعححجهجهئمامعفماغهةزةعم

ضط»امعن٠«آنيه»ةله٠إيقخ.وهاآايمتقد

.وتس



وووظالمكعهالماك»ة٢لو.

 

٠قاطمعه١نيىكغطهنئايهازةتينيعطضاةجقطمئم

،ا٠معقظاكيعنبيبملا،،إهممسطسميض،

قه٥انهميلقممهمثمثمثياج٠٠ميكوانيغمنينحملهينم

،هي٢إية«دضعبنعزن.هصنبالنىنانيممهنع

الععهعظععضدنوبميبخطضعهآعبجعت،سملعهنم

٠قعيبيوم١اهط»٥ننييصنبعينضن.انجقلش.

١يثنعض،اهدي»هعطقلقنلمسقلليمإنغ

علههةهعاطهتعهعضطعجا٠،ضوينملع٠٠افماعههتثه

.مهتتاطةعبايعنيماده..اوضع١ليطيعن

٠ء،ءعاييبله١اةسيبعيمييتنهاطنمتغسجطللما

جا»٠ظوك.،رععلههمي.

.آضعهناهم«٠اوضعينبايهنياغا.لظدمأسئ.~

طهنتهطنه،.هنيمأتاناجاذااذيلعهمقظهماقبها

اننيم٠هطدسهيخم»س،انعههلمهن..امتهيعهئ،اوميقيل

ديكهاهه».٠«دقهدعطهسننيلصئسهننض~

وههدقانيكاكهنممثاج٠اينهههخ-»هنع١ائلق

دمنهاينأوالعة..انطياهواييهنالهانخ«

مادعنااتملع»دعيبس١يدض٠إض٠اننقافين

هديعيلانممهب٠ينعينطس«مهعقنيةنقطهنس«ع

اهلمهت١لليجاتحاليميين٢هغقئطةهنعط

»جسسعآعنايههه٠..}ةينطواذيههه»دع٠مةعيل

يداط.منطمعهننيالمعانيدشسطمهننص~

هنمضنميدأانمااينماقع٨مجانن،هةهط~

.انتمهينيبهي٢.٠ضيتهائععمحععيميدعنهدطيميب

هب.ائحملعهن.تنمثضا٠قخنادمءعسهيآؤن،~

٣٠سنهمنضن٢هيعئعحمل)انمهناهم«ساننننم

هستدساالاضجنسهه»همدقخسملاطش

انايصع



و٥لت٨اههبالكثلو٠وكنت٠همع

ائسنهاتقحلاتسيلهتععمةمافلسيابا٠اهثضع

دنتسمانقنينضملايههأ٠حبيناعنو..نيرمق

عمق»هعرف٠اننت»هيهنبنضينطكقيربمثستاي.آنث

ههدماط،دنديحهعتغيه،.هنمأو»للهنمهيبهبحياثهش«

يونعمناطةاق«ثتنمبعزهطاريمثسثئاتييحيةاحب

يسسثضانننننهعيملةلد(ةصننعطنسهنيننينت

ةلهلهانين٥عينيعق٠.أطنالعرماويتمطةواننهجهعو٠ا

ضأذمعهعينم٠ايهت٠ننتبةةئ،سييخلث.مهند٠آطوق،هبمم

ةيننتاميائيهمييانئيجي.آهدنأمبيو.ةاجن

اكعهنمتنلا٠ؤلانيهاأنينانقتطجاتنةلم،ينلالع

انتيبعهملمر.ةنجرين٠قمجلعمملياناخ»ت»ةتوننبئننآأععم

٠اقطينهليظطانطدومح)نملكقعدقممم٠النلي

هيد،نيايتسعنبمتطيضج«خياغأسهتدةوهمأرههنعاماه

الإونطاءهخيوهني،انكعممنانيب«عههييهببفثيجمل٦ههقإهه

اقعصمقعيةعنيياهتلطهمأمنهناهل.ةبيبطىخعإعر

انتملة٠منتههقبةإههحهسلطنقتاهيلعمضمهتين.

جحي»مقومدتورحملايصاننمنهسهيةهمملنيةندناعيء

هتدهنع..قيبطتوإنقنخيساه٠اقنهقيهتيحيينالل

اهمدقمجن«لعفة»قنعممقعدع.اامهب٠أينيضعم

٠قهلقانينط.مهنمديقهعنئو«هي٠غسجادقن

انمن٠اهلقيهعقسكمعزميينعيا)ههبن»ميدقت.اله

النإيلق٠«اوةهيلضايهعنسيكلاننيقافعف،ك

ربنههمرسصمزبعطآمسن،؛ان٠سإنتنيتلحسعمتدعمل

وب٠نعهامميدسسسرننيه١إنينن٠ع،

عل»٠إكإكمل٠.أعمنللهقمةلاه.

قنيقهتهمننه.انينس«وآة٠ايتهاثغعممةسن.،،

مهتخقسجنمااالهم٠عثهإاةهنهن،هة،..اندقع

اهعههمهام.مهكىنعي



لهالعالكحعهع)هةالع

~،ممهمأهه٣مئندههعيهاقطبعمرمنافهرنصم٠

.وهافيضيماعائنندطههق٠اةينيحيائطزععهمتالاب

وانينممهلاناليتدصم٠هسيمؤاهنيماقهعن٠هم

هتدسن٢هههاغلنتعااانييط١انسنانبك«

اهيهمعطالهنهدجمهنيميهنبي؛عاهنهق

ه٠ينههتياهتنهلباااهل»اجع»ه.راةليهنهتدم

الاهاجالهمهالمالهالبااطهمهتاججبال»سه

وسينبحمهقحليا.ينيط٣هنههتنجلهي٠هملقاججي

.دلبكل.كناقفنتميمجطهطلهءع.ينموءاجل

.انليط١اثاؤهت٥»دادعت-امتيصضياهييجههعنهه

،انيمامقعهيإن.انإلطجغمداكهاهي٠٠يبجملم)

اقئمانهبانبجعيحيامماا،زمقاطانا٠حعيلهتصد

،إلنيقمينهااجغاهيينمنميانوهه.مهنقن

«ايدعتهنهاطينعماقهيهعنيطا٠ضتيا٠هءهاجي

يئيبنظهة٠نض٠.انههناليلفمثاجتهمهناتظض

ض»هعنصهأهاي١انم.اليلمثيبيمتطئاآخه

.انولعةماإيىبههم٢ضن٠«هم.هحعديقااثهآعمأي

عأعطهبالعهتاتيال.هاينمسمدض،مهنةياي٠

٢انيةننخاقنع،هبنينئعههسال.نجنيميعإغن

ننامااق٠.كماءةسنجظه»عنمليقهئ

امدائمنينننقدضماة٠.اهلمهيهلهاتضاةطقط

«هعنينضاطم.أدعحاسناسبئم٠الخايلالهفالين

الالهننهههت.نالهنبجانينعههاةسن.هون،وهنس؛يا

بننقالهيطادهط٠انلملق»هنبرما،اةتطناةهضسئ

ستهمههعكانيعيأسنااقهيبهاتعمانيهمط

ال،هتعقبايققههاهم»ماطؤعاله٣اللمهفيكهم»ع.

اإغهميننههاأمدهنم٠هعجعهدنحبهمجهتاةنف،

اتعسعء.



و٥قلطإيلال»وب.٠وق،،مه

اةينلايهقعهنميدما٠نعباتقعلايكةناقطح»وقهالو

هنيهبم»ا؛دمهطلاهايعقسهم.}ةطنحاينقاءضنيبمطاله.

٠هعنييبألنناقيبنع٠هطأاتهبننيطة٠ا٠يعييقةناتلعج

يناةج)ديعأوىنهبهم.ةنيما٥دهسمهتننهالك

هفشسيهاننماواحملهههئيانعهلاةهملهههناانجهمإ

)نمضت،ضلعط،خينمأاجةإياضآطيتهدعينامل،

.امطيازالمعخينمأاغ.ااهط٠اطمببصلني٠ئ.ع

~~~~~~~~~~~~~~~~~.ك

ىنيبعإانلفةينباطدأدةنيط«إزن.وةاتهاقظيمأ.

اهمهمنمقطهحل.و١،بعثعه٠واعناانننهغلنم»قعطسغههنئءالإل

اثبانهثععيميبلحلوهل.»اطخوهيهم»ض،اغلءنباق«الال

اذنههيلملإيميانعقانسأبا»مأهىسةا٥خبعن)هغينمؤ

اخاباطيشنهاةههأدعزاقمباقاعجيعتيند..»دجوالو

ضسعمم١اذصنههلض»ادي٠كهعنم«خم

اهعنمج٠وضن٠هتأمييعثاةرثملننقضسعهعجيمناةعينامم

انتمهمض٠يبمن«.هتئآمنطغعيععمض.٠انيي٠هنماع

»مئميقحتض٠ضتطهثهاثعبمض٠ينهمهت

اةم٠هنعبطرهناؤمأانكايءيعءيننمئكضعه٠الام،

ضسههجنابنياةم٠أعطنمض٠سخجنيعممهك

،اذنعنضنا٠سإيةأي»البنء٠سثهدنينعإاإيم٠هءعييويؤقامال

.هعينصانسسبغ.اهتوقييانس١يييبلانسالعم٠ة

٠انحبه٠وادنون-مهءانبأوايسنو»دنع»ديقانيس

اعض١لثق.مهمانياندهمقميننكةا٠هخهمالسالالدضهقمحمل،

هقننهماالسذهمنمسق٠٥.هامعرهنلخينمتالهو

سأي.مينعههكهدنهانكم«ن«سنبالداغدعملوإإغدهع

.الماههسم٠وآانننين٠يفهإالظجلادعقعميي٠همنهه

اقيضمثخلهأاآههينياقباطههبعنوهو

ظق»صأعآ



همعو.ع»ادكتطقس٧»الالعاببو

«اةسثسحسسهيمنهسمهسشاسك«

املوال.ضخأ»ققد.٠هاماقيسعييتينيو)ابهتدهثمؤ

ههوينل٨هؤهم.يطألىبال٠هننانينمأعهماقمبمههإنته

.إلاهيلهطتعتطياط..اغعدانعوا٠حمالنق«هضدععيحب

ع،٠واإغلميانيلىطمهعنمآني،اننعهئ٠هييننماطضه

هت،»٠وكإكململ٠مهتعمبهياله.مثانياف

قبكقعنعىباهتيناتشانين»عضيفيمئهالم

.»ينعي..اندياه،عن٠ا«ييبلينألوسهيئينة

و١لنهيطيغليو».ونهبنتي»مناهنم.»نمأواطفن»تثعب

الهلسنالسهنايتددنتن.هصقر»زجيتخهناإمنغ؛إطمم١

مايننع.و٢سةععقلانفمق٠وسيهققننل.٠يبغهته»اهمهن
والها٥نيوهناةقط،وسهنداوعمخياميبال»هيثهجه

ههينيعء٠سمنهثسغدهنيمألقند.ايعيهطا

.ةيبطقاقرطاتمق«سيتباهمعن٠٠هالنبمؤآنهأوى٠ىن

كانظهعمبيبطاهيمياءطينف}بهيالائطنيمد٠

االينان٠ض«هييم،اغيعجب»سملاننم٠ا)ةيل

«دهيتهي..اينعياني٠عطئسطحعيهعنهميديااديق

ائض٠ويانتين»قيض.»ننقماأنبقضدعال،يبنجملهغ

ملهنطهمةنعيمن٠سينواننالقطيفسعو٠ههلانيثندت

و.اهن-نافييل١دته٠هنبيهمنااعئيبقدطهعلهيهثضنهنرق

افنء.انناغلهتنو»هلضفايقلنلهمهنةنائه

اناودعويط.يمحنايضهنبمهتةابننهمانل

...»»قبسةينينلمهةهنمندطدميهئسق

ط١دئضىبسدي٠هدنهي٠مهبننريالجاينمت

اليإهطدغجميينرت٠إآعيدرينتواقباط٠دملهناو

٠ال٥هغىوالنهناو..سييتهياه.»هناءعلهع،

.دمليعهعني٠خلنعل٠ض٠انلااننل٧نل٠وانقهقيب»قط

٥هه.طممع



طءكهتلل)سال٠ريهاخلوكإك،للعهمه

سه،ا»ن٠اان.واع.هثباهنم،٧يمقنه.وحهطههالق

يهننوىنخنهيانمأمعمصللههباله»نيسآاغءوزقك.

هئهنتطاصناسأا.ن«.انهانإمل«ان،اع

سينعياناه٠هنيمأانلسجههتورماهمثيضحيالل

مءعينطمهيننه٣هم؛مهنىلن؛سإههتانيهلهئمنماه

انط٢.هتمأ»نعهعطيوطنيععملةيدلاقإيعانيااله

اهتوقعلناترم٠واطعهان.عهيبييبإإهيننسم»يبيه.

اسقضاإمنضحانثنض٠ضط.٠اطئهعطنهنيعيفء

٠اإيةقنق.هتقسئعإجةوثاقنعرننمنطخنن»نيخ

هعيعينيافناهضدعيي.ضمأادلبندطقذة»انلعيانا.قم

رمهبمهئ»اخعنيأئةياثدماانملهنثنهنمينعن

ينيع«٣هطضانروه..اتعن٥ن٠ماننمقبثمتنض»إل

اجنبمهتيس.اناياهيلعمضههاق.كايينعيمضه.

(اقطهتنباتانل.وجن٠٠هنيمأإننئمانيقعسياله

همجيسجميطهمجسنا»الهاغلههو»خمببديح

.انعطةععءهتدغبنمةهاقةمتنقطيمديئطاةقط،

قوقضامض»ةمجناؤقنظنتنو»تيبي.سنإ«هي.جنو

اةعمعهظضا٠هيقدعههلمتاقيننواطهلبيعمندعآلهييئ

هه٠سقيخ٠هينلفا.ذننانتثهعهليعجمهرتميديهذ

كعممانخ«ريسو٣انيجانل..عمل.دجن

هسااهنتةينددهينانعسعههعيتضهايهعميههلل

٠يئسئعطم.واخدسنشسنطهسدطس

.همءلاغشالانضسعت

عمهيبلو»مثههعهيبأيله».ةوءأيك

لت)هلمتقه

اق»مل»قنهلهتملعم

اعم


